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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร ประจํารอบปการศึกษา 255 ระหวางวันที่ 26-27 พ.ค.2552 ตามรายองคประกอบ
และตัวบงชี้ของ สกอ. พบวา ในภาพรวมของคณะฯมีผลการประเมินอยูในระดับ 2.21 ซึ่งจัดอยูในเกณฑ
คุณภาพดี โดยมีจํานวน 3 องคประกอบ (3,5, 9) อยูในระดับดีมาก, 2 องคประกอบ (2,7) อยูในระดับดี, 2
องคประกอบ (6,8) อยูในระดับพอใช และ 2 องคประกอบ (1,4) ยังไมไดคุณภาพ
1. ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ โดยสรุปเปนดังนี้
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1.51-2.00 การดําเนินงานคุณภาพระดับพอใช
2.01-2.50 การดําเนินงานคุณภาพระดับดี
2.51-3.00 การดําเนินงานคุณภาพระดับดีมาก
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2. ผลสรุปภาพรวมจุดแข็ง/การสรางเสริมความแข็งแกรง และจุดออน/แนวทางแกไข
จุดแข็ง
คณะพยาบาลศาสตร ประกอบดวยบุคลากรที่มีความมุง มั่นในการปฎิบัติงาน มีการพัฒนาการของ
การจัดทําระบบและกลไกเพือ่ การพัฒนาการปฏิบัติงาน โดยพื้นฐานจากแนวปฏิบัตบิ ัตทิ ี่ดีและมาตรฐาน
ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คณาจารย มีความเอาใจใสและดูแลนักศึกษาจนสรางความผูกพันและความประทับใจแกนักศึกษา
มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายเพื่อสงเสริมใหเกิดลักษณะของ Active learner ซึ่งสอดคลอง
กับแนวทางการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ผูบริหารใหความสําคัญกับระบบการประกันคุณภาพและนํามาใชเปนรากฐานในการพัฒนาคณะ
การสรางเสริมความแข็งแกรง
การจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรระยะสั้นโดยเนนการพัฒนาสมรรถนะที่สอดคลองหรือจําเปนกับ
ยุทธศาสตรของคณะ (Strategic competency) ทั้งนี้รวมไปถึงแผนพัฒนาสมรรถนะของผูบริหาร ซึ่งนาจะเปน
เรื่องเรงดวนทีค่ ณะสามารถปฏิบตั ิไดเนื่องจากจะสงผลไปถึงปจจัยดานผลผลิตของคณะซึง่ เปนสิง่ ที่แสดงถึง
ศักยภาพในการแขงขัน อาทิ ผลงานทางวิชาการ/งานวิจยั ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
ในขณะที่การพัฒนาคุณวุฒิและตําแหนงวิชาการของคณาจารยยงั อยูใ นระหวางการพัฒนาและตองใชเวลา
พอสมควร
จุดออน/ขอสังเกต
การจัดทําแผนยุทธศาสตรยังไมสมบูรณโดยเฉพาะการจัดทํายุทธศาสตรลงสูแผนปฏิบัตงิ านโดย ยัง
มีความสับสนระหวางแผนกลยุทธซึ่งเปนแผนระยะยาว กับแผนปฏิบตั ิการ (Action plan)หรือแผน
ประจําปซึ่งเปนแผนระยะสัน้ ซึ่งสงผลถึงการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและตัวบงชี้
ที่กํากับตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งไมมีการจัดทํา Strategy Map ทําใหขาดการวางกลยุทธรอบดาน ไม
เกิดความครอบคลุม ลดโอกาสที่จะบรรลุตามเปาประสงคหรือวิสัยทัศนที่ตั้งไว
ภาระงานของคณาจารยมากทําใหมีปญหาตอการสรางสรรคผลงานวิชาการทีค่ ุณภาพ เปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ
มีปญหาของการนําระบบการบริหารความเสีย่ ง การจัดการความรูมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาคณะฯ
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แนวทางการแกไขจุดออน/ขอเสนอแนะ
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฎิบตั ิงาน โดยมุงเนนในการจัดเก็บขอมูล การจัดทํา
ระบบฐานขอมูล เพื่อการลดภาระงานของคณาจารย และพัฒนาไปสูการใชเพื่อการจัดทํารายงาน การ
บริหารและการตัดสินใจ การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลตางๆกับของทางมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะระบบ
ฐานขอมูลการประกันคุณภาพ
การบริหารจัดการบุคลากรโดยเฉพาะสายสนับสนุน
เพื่อแบงเบาภาระงานคณาจารยและใหมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดทํา การบรรยายลักษณะงาน การวิเคราะหงาน ในแตละตําแหนงงาน เพื่อการ
จัดทํามาตรฐานหนวยภาระงาน การกําหนด KPI รายบุคคล ซึ่งเปนขอมูลในการวางแผนขออัตรากําลังคน
การจัดสรรและการจัดโครงสรางการบริหารที่เหมาะสม
การสรางเครือขายการปฏิบตั ิงานกับภายนอกเปนอีกชองทางหนึง่ ที่จะยกระดับการยอมรับ การ
เปนที่รูจกั ในวงการวิชาการและวิชาชีพโดยเนนการนําจุดแข็งขององคกรอื่นในเครือขายมาสงเสริมและ
แกไขจุดออนของคณะฯ เชน การจัดทําเครือขายกับองคกรที่มศี ักยภาพในการวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับ
งานวิจยั ของคณะ การจัดทําเครือขายกับองคกรที่มปี ระสบการณในการจัดการความรูเ พื่อการจัดการความรู
ในดานตางๆโดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน เปนตน
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บทนํา
ขอมูลของหนวยงาน (โดยสังเขป)
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีที่ทําการคือ อาคารศรีนครินทร คณะ
พยาบาลศาสตร ซึ่งเปนอาคาร 9 ชั้น ตั้งอยู ณ บริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ เลขที่ 63
หมู 7 ถนนรังสิต – นครนายก ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก 26120 ภายในอาคารมี
พื้นที่ใชสอย 15,450.67 ตารางเมตร และมีพื้นที่ภายนอกรวม 7 ไร ปจจุบันยังเปนคณะวิชาในกํากับของ
มหาวิทยาลัย เริ่มเปดดําเนินการรับนิสิตเขาศึกษามาตั้งแตปการศึกษา 2542 จนถึงปจจุบัน
ปจจุบันคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปดสอน 3 หลักสูตร ไดแก
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี
ระยะเวลาศึกษา 4 ป มีจํานวน 143 หนวยกิต เปนหลักสูตรปรับปรุงใหมและเริ่มเปดใชในปการศึกษา
2547
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชว ยพยาบาล
เปนหลักสูตรการศึกษาเต็มเวลาระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี ระยะเวลาศึกษา 1 ป (3 ภาคการศึกษา) มีจํานวน 36 หนวยกิต เปดสอนครั้งแรกป
2546
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ตอเนื่อง) เปนหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ ระดับ
ปริญญาตรีระยะเวลาศึกษา 2 ป มีจํานวน 77 หนวยกิต เปดสอนครั้งแรกปการศึกษา 2548
ปรัชญา
ความรูคูคุณธรรม นําคุณภาพชีวิตที่ดีสูสงั คม
ปณิธาน
มุงมั่นผลิตบัณฑิตทางดานสุขภาพที่มีความรู คูคุณธรรม สรางสรรคงานวิจัย ใหบริการชุมชน
เพื่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนอยางยั่งยืน
วิสัยทัศน
เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนํา ในการผลิตบุคลากรทางดานสุขภาพ ที่มีความรูคูคุณธรรม
บนพื้นฐานของการวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมในระดับชุมชน ระดับชาติและนานาชาติ
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พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สอดคลองกับความ
ตองการของชาติและนานาชาติ
2. สรางผลงานวิจัยพื้นฐาน และ การวิจัยประยุกต เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
การบริการพยาบาล การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชน การแกไข
ปญหาสาธารณสุขของประเทศ
3. ใหบริการวิชาการทางดานสุขภาพแกประชาชนทัว่ ไป ประชาชนเฉพาะกลุม และ
บุคลากรในวิชาชีพทางดานสุขภาพ
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงาน ของคณะ
พยาบาลศาสตร
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการสรางความรวมมือกับชุมชนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ปลูกจิตสํานึกของบุคลากรและนิสิตใหตระหนักในศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย
6. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนการมีสวนรวมของ
บุคลากรและชุมชน
วัตถุประสงค
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคณ
ุ ภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมทั้ง สังคมเมือง
และสังคมชนบท
2. สรางและเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อใหเกิดทั้งองคความรูใหม ทางศาสตรการพยาบาล
และการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริงและแพรหลาย
3. ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพใชประโยชนไดจริงแกประชาชน สังคม และบุคลากรใน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
4. อนุรักษและฟน ฟูศิลปะและวัฒนธรรม จารีตประเพณีอนั ดีงามของไทย และสรางแนว
ปฏิบัตทิ ี่ดีงามใหม ๆใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
5. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนการมีสว นรวมของ
บุคลากรและชุมชน
6. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ควบคูไปกับการดําเนินภารกิจตาง ๆ ของ
คณะฯ
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วิธีการประเมิน
วัตถุประสงคในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานตามระบบและกลไกที่หนวยงานนั้น ๆ
กําหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการวิเคราะห / เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชีใ้ นทุก
องคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว
2. ใหหนวยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว
3. ใหหนวยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหนวยงาน เพื่อการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง
การวางแผนการประเมิน
1. การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม
2. ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบง ชี้ และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวบรวมหลักฐานขอมูลเพิ่มเติมโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
3. สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม
• หองเรียน
• หองปฏิบัติการ
• หองปฏิบัติการวิจัย
4. สัมภาษณ และจดบันทึก
• ผูบริหารระดับคณะและภาควิชา
• อาจารย
• บุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงาน
5. ศึกษาจากเอกสาร
วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล
คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และขอมูลในระบบฐานขอมูล E-SAR,FIS รวมทั้งการ
สัมภาษณบุคลากรและนิสติ เพื่อสืบหาขอมูลเชิงประจักษ
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดประชุมพิจารณาผลการประเมิน เมื่อ
วันที่ 26- 27 พฤษภาคม 2552 และเห็นวา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผล
การประเมินอยูในระดับ 2.21 สําหรับตัวบงชี้ สกอ. และ 2.22 สําหรับตัวบงชีท้ ั้งหมด ซึ่งอยูในเกณฑ ดี
ตามลําดับเมื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดําเนินการครบทั้ง 9 องคประกอบ คณะกรรมการ
ประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินแลวมีความเห็นเพิ่มเติมเพื่อสรุปเปนแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุง ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดแข็ง
1. คณะมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรโดยการมีสวนรวมของบุคลากรและที่ปรึกษาผูท รงคุณวุฒิ
ภายนอก
2. ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีทิศทางการบริหารที่ชัดเจน
จุดออน
1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรยังไมสมบูรณโดยเฉพาะการจัดทํายุทธศาสตรลงสูแผนปฏิบัติงานโดย
ยังมีความสับสนระหวางแผนกลยุทธซึ่งเปนแผนระยะยาว กับแผนปฏิบัติการ (Action plan)หรือ
แผนประจําปซึ่งเปนแผนระยะสั้น ซึ่งสงผลถึงการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การและตัวบงชี้ที่กํากับตามแผนปฏิบัติการ
2. ไมมีการจัดทํา Strategy Map ทําใหขาดการวางกลยุทธรอบดาน ไมเกิดความครอบคลุม ลด
โอกาสที่จะบรรลุตามเปาประสงคหรือวิสัยทัศนทตี่ ั้งไว
3. จากเหตุผลในขอ 1 และ 2 การนํายุทธศาสตรมาปฏิบตั ิไดจริงหรือการถายทอดยุทธศาสตรลงสู
การปฏิบัตเิ พือ่ ทําใหบังเกิดผล (Implement)จึงเปนไปไดยาก
แนวทางแกไข
1. ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
2. เชื่อมโยงพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรลงมาสูแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป โดย
การใช Strategy Map
3. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติการ(ซึ่งรวมตัวบงชี้ตาม
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ กพร.) อยางตอเนื่องโดยการกําหนดไวในวาระประชุม
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กรรมการบริหารคณะอยางนอยทุกไตรมาสกอนกําหนดการสงรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ขอตกลงการปฏิบัตราชการของ กพร
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดแข็ง
1. การบริหารหลักสูตรมีการจัดทําแผนแมบท แผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลองกับ ปรัชญา วัตถุประสงค และคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค
2. ระบบดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้น ทีใ่ หคําแนะนํา
แกนักศึกษา โดยการชวยเหลือนักศึกษากลุมเสี่ยง
3. กระบวนการเรียนการสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การใช
PBL, e-learning ,self study , Contract Learning เปนตน
4. การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชนเปนฐานซึ่งเปนการสรางเครือขายความรวมมือในชุมชน
และชุมชนมีสว นรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
1.

2.

1.
2.

1.
2.
3.

การสรางเสริมความแข็งแกรง
ควรเนนการทําวิจัยการเรียนการสอนใหมากขึ้น เพื่อสรางนวัตกรรมการเรียนการสอน การสราง
เครือขายการทํางานวิจัยดานการจัดการเรียนการสอน ไปจนถึงเครือขายในการแลกเปลี่ยน
เผยแพรหรือการจัดการความรูดานการวิจัยการเรียนการสอน ซึ่งจะทําใหตอบสนองตัวชีว้ ัด ทั้ง
ในดานองคประกอบ 2 การเรียนการสอน องคประกอบ 4 การวิจัย และองคประกอบ 7 การ
บริหารและการจัดการ
สรางเสริมใหนักศึกษามีผลงานวิชาการ จากกระบวนการเรียนการสอนซึ่งสามารถนําไปใชใน
การประกวดแขงขันได
จุดออน
คุณวุฒิและตําแหนงวิชาการของอาจารยไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
มีการผลิตผลงานวิชาการอื่นๆนอกจากงานวิจัยไดแก ตํารา หนังสือ หรือคูมือปฏิบัติการที่ไดรบั
การจดสิทธิบตั ร นอย
แนวทางแกไข
กําหนดสมรรถนะที่จําเปนของอาจารย และวางแผนพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลงาน
วิชาการและงานวิจัยซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
จัดบุคลากรสายสนับสนุนในการแบงเบาภาระงานคณาจารย
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําระบบฐานขอมูลทดแทน
การจัดเก็บเอกสาร และมีความเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ เพื่อแบง
เบาภาระงานคณาจารย
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
จุดแข็ง
1. มีการจัดกิจกรรมบริการนิสิตครบทุกดาน
2. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูอยางเพียงพอ
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. สงเสริมกิจกรรมในดานสงเสริมสุขภาพของนักศึกษา โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน
หรือการวิจัยเนื่องจากเปนคณะทางสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
2. ปรับปรุงแบบประเมินความตองการจําเปนใหสอดคลองกับเกณฑของ สกอ.
จุดออน
ไมมี
แนวทางแกไข
ไมมี
องคประกอบที่ 4 การวิจยั
จุดแข็ง
1. มีการริเริ่มสรางความรวมมือดานการวิจัยและองคกรหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. แสวงหาความรวมมือหรือการสรางเครือขายในการวิจัยกับองคกรที่มีศักยภาพในการวิจัยเพิ่ม
มากขึ้น
จุดออน
1. ผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติมีนอยมากทําใหไมมีโอกาสไดรับการอางอิง
2. ทุนและแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกนอย
แนวทางแกไข
1. พัฒนาระบบการจัดการความรูดานการวิจัยใหครบวงจร (รวบรวม วิเคราะห สังเคราะห และ
เผยแพร)
2. แสวงหาแหลงทุนและสรางเครือขายความรวมมือจากองคกรภายนอกใหมากขึ้น
3. สรางแรงจูงใจใหอาจารยทําผลงานวิจัยมากขึ้น เชน การกําหนดรางวัล คาตอบแทนพิเศษ การ
พิจารณาความดีความชอบ เปนตน
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
1. มีโครงการบริการวิชาการจํานวนมากและสอดคลองกับพันธกิจของคณะ
2. มีโครงการบริการวิชาการในหลายโครงการเปนชองทางสรางสัมพันธอันดีกับชุมชน และเปนการ
สรางรายไดใหกับคณะ
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. การจัดทําระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของในการบริการวิชาการใหเกิดความครอบคลุมตอ
การปฏิบัติงาน
2. จัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมกับพันธกิจดานอื่นๆ
จุดออน
ไมมี
แนวทางแกไข
ไมมี
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. มีระบบและกระบวนการในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับการ
ดําเนินงานพันธกิจหลักดานอื่นๆของคณะไดเปนอยางดี
การสรางเสริมความแข็งแกรง
ไมมี
จุดออน
ไมมี
แนวทางแกไข
ไมมี
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
1. ผูบริหารมีวิสยั ทัศนและมีภาวะผูนําสูง มีผลการประเมินในระดับที่นา พอใจ
2. คณะฯสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนา
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. ควรจัดทํา Competency matrix เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาผูบริหาร คณาจารยและ
บุคลากรสายวิชาการซึ่งสนับสนุนยุทธศาสตรของคณะ
จุดออน
1. ระบบการจัดการจัดเก็บขอมูล การจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อนํามาใชประโยชนของคณะยังขาด
ความชัดเจนเปนลักษณะของการจัดเก็บเอกสาร ทําใหไมชวยในการแบงเบาภาระงานของ
บุคลากรอีกทัง้ ยังนํามาใชเปนขอมูลหรือสารสนเทศในการบริหาร รวมทั้งการจัดทํารายงานได
ยาก
2. ระบบการบริหารความเสี่ยงยังไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัตไิ ดจริงหรือเปน
รากฐานของการพัฒนาคณะได ยังจํากัดอยูในดําเนินการตามรอบของการรายงานตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
3. ขาดเครื่องมือในการถายทอดยุทธศาสตรลงสูการปฏิบตั ิใหเกิดผล ไดแก การจัดทํา Strategy Map
,การจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ,การกําหนด KPI รายบุคคล ,การกํากับติดตาม
ผลการดําเนินงานและการประเมินผล
แนวทางแกไข
1. การจัดทําการแผนการจัดเก็บขอมูลจากการวิเคราะหขอ มูล กําหนดบทบาทผูรับผิดชอบขอมูล
วิธีการเก็บขอมูล และรอบการเก็บขอมูล ซึ่งเปนพื้นฐานของการพัฒนาระบบฐานขอมูล
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดเก็บขอมูล การจัดทําระบบฐานขอมูลโดยอาจตอง
มีการพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบโดยตรงหรือการจัดสรรอัตราบุคลากรใหมหรือโครงสรางการ
บริหารใหมเพื่อรองรับการปฏิบัติงานดังกลาว
3. การบริหารจัดการในสวนของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการแบงเบาภาระงานคณาจารย รวมทั้ง
มีการวางแผนอัตรากําลังและการแบงโครงสรางการบริหารบุคคลที่เหมาะสม
4. พัฒนาสมรรถนะทางการบริหารสําหรับผูบริหารทุกระดับโดยเฉพาะผูบริหารใหม
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5. การใหความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ งโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของคณะ ซึ่งนําไปใชประโยชนไดจริง
6. การจัดทํา Strategy Map,แผนปฏิบัติการจากแผนยุทธศาสตร การถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
สูระดับบุคคล รวมทั้งใชการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนเพือ่ การพัฒนา
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
ไมมี
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. ปรับปรุงแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกัน
2. ควรกําหนดใหมีการประชุมกํากับแผนปฏิบัติการทุกรายไตรมาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกา
บริหารจัดการและการบริหารงบประมาณ
จุดออน
ไมมี
แนวทางแกไข
ไมมี
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
1. คณะมีระบบกลไกในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. คณะมีวัฒนธรรมในการทํางานที่ดีในทุกระบบโดยมีคุณภาพเปนเปาหมาย
การสรางเสริมความแข็งแกรง
1. ควรธํารงไวซงึ่ ระบบการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพและพัฒนาตัวบงชีท้ เี่ ปนการพัฒนา
องคกรเพิ่มขึ้น
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการประกันคุณภาพของคณะ
3. การใหความรู ความเขาใจแกนักศึกษาเกีย่ วกับระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
จุดออน
ไมมี
แนวทางแกไข
ไมมี
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พัฒนาการดานการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ผูบริหารและบุคลากรสวนใหญยังคงใหความสําคัญในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
โดยมีการใหความรวมมือในการดําเนินงาน การใหความสนใจและพยายามทําความเขาใจกับ
ระบบและกลไกของงานดานการประกันคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาความรูดานการประกันคุณภาพ
ใหแกบุคลากรเพิ่มขึ้นโดยสงบุคลากรเขาอบรมเปนผูตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานของ
สกอ.
2. มีการนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานในบางดาน อาทิ การผลักดันใหเกิด
การสรางเครือขายเพื่อสนับสนุนงานวิจัย การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
การพัฒนาปรับปรุงยุทธศาสตรและการจัดทําแผน เปนตน
3. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ไดแกระบบ E-SAR และระบบฐานขอมูล QIS แตยงั มีปญหาในทาง
ปฏิบัติ
ขอสังเกตในบางตัวบงชี้
1. ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 “มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน….” มีความสับสนของแผนกลยุทธซึ่งเปน
แผนระยะยาว กับแผนปฏิบตั ิการ/แผนประจําป (Action plan) เปนแผนระยะสั้นของคณะ ดังนั้น
จึงมีผลถึงการตั้งเปาหมาย การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
แผนยุทธศาสตรเดิมไมครอบคลุมทุกภารกิจอยางไรก็ตามคณะไดมีการดําเนินงาน
ปรับปรุงยุทธศาสตรใหมซึ่งมีความครอบคลุมในชวงครึง่ ปหลัง
การถอดยุทธศาสตรในระดับ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ลงมาสูแผนกลยุทธยังมี
ปญหาทําใหยากตอการปฏิบัติโดยเฉพาะการจัดทําแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังไมมีการทํา
Strategy Map ทําใหขาดความครอบคลุมในการดําเนินการเพื่อมุงไปสูเปาประสงคและวิสัยทัศน
ของคณะ
เหตุที่ยังไดคะแนนในระดับที่คณะประเมินตนเองเนื่องมาจากการกํากับติดตามตัวบงชี้
และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของ ขอตกลงการปฏิบัติราชการ (กพร.)
2. ตัวบงชีท้ ี่ 2.1 “มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร”มีคําอธิบายการประเมิน
ตนเองไมสอดคลองกับ ตัวบงชี้ที่ 2.1.1 “รอยละของหลักสูตรทีไ่ ดมาตรฐาน….” ในเรื่องของ
หลักสูตรทีไ่ ดมาตรฐาน อยางไรก็ตามคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ไดประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรในประเด็นตอไปนี้ คือ มาตรฐานของอาจารยประจําหลักสูตร,การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร แลวเห็นวาหลักสูตรของคณะ
พยาบาลศาสตรทั้งสองหลักสูตรเขาหลักเกณฑของการมีมาตรฐาน
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3. ตัวบงชีท้ ี่ 2.4 “จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา” การคํานวณ
ไมไดนํามาหารอยละความตางของเกณฑมาตรฐาน (ผิดเชนเดียวกันกับปที่ผานมา)
4. ตัวบงชีท้ ี่ 2.8 “มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน” การดําเนินการดานการจัดการความรูดานการวิจัยการเรียนการสอนยังขาด
ความชัดเจน
5. ตัวบงชีท้ ี่ 2.8.1 “รอยละของผลงานวิชาการทีไ่ ดรับ…” เนื่องจากไมมีผลงานวิชาการ
ดังกลาวการคิดคะแนนจึงเปน 0 มิใช 1 ดังที่คณะทําการประเมินตนเอง
6. ตัวบงชีท้ ี่ 2.11 “ระดับความพึงพอใจของนายจาง ….”ตัวเลขที่รายงาน 3.68 ไมตรงกับ
หลักฐานประกอบคือ 3.63
7. ตัวบงชีท้ ี่ 3.1 “มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา” พบวาควรปรับปรุงแบบสอบถาม
Need assessment เนื่องจากพบวากวางเกินไปและไมสะทอนแงมุมที่จะนํามาใชประโยชนในการ
พัฒนาได
8. ตัวบงชีท้ ี่ 3.2 “มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่…”ตั้งขอสังเกตวามีกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพเพียงโครงการเดียวทั้งที่เปนคณะทางดานวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
9. ตัวบงชีท้ ี่ 4.1 “มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย…”ในระดับ
ที่ 5 ยังไมพบระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดน
10. ตัวบงชีท้ ี่ 4.3 “เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน….”พบวาบางสวนเปน
การดําเนินการที่อยูนอกรอบการประเมิน และบางสวนไมไดจัดแบงจํานวนเงินตามระยะเวลา
ของทุนหรือสัดสวนของผูรับทุน
11. ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 “มีระบบและหลักเกณฑหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการ…”หลักเกณฑ
ยังไมชัดเจนและครอบคลุมการดําเนินงาน คณะควรพัฒนาหลักเกณฑอื่นๆโดยอาศัยแนวทาง
หลักเกณฑจากทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้เกณฑของการคิดคะแนนคณะนําเกณฑนําเกณฑ
ของกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตมาใช
12. ตัวบงชีท้ ี่ 6.1 “มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง…..” ไมมีการดําเนินการในระดับชาติหรือ
นานาชาติในดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงมีการดําเนินการในระดับที่ 3 เทานั้น
13. ตัวบงชีท้ ี่ 6.1.1 “รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ…” ตัวหารตองใชเปนจํานวน
นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ไมใชเปนจํานวนนิสติ จริง และการผลการคํานวนจะดูที่ทศนิยม
สองตําแหนง ดังนั้น 2.79 จึงไมเทากับ 2.8 ซึ่งในบางกรณีจะทําใหไดระดับคะแนนตางกัน
นอกจากนี้ทางคณะควรนํากิจกรรมในโครงการซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมตางกัน เชนใน
โครงการกตเวทิตาคุณฯ มีการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง ในสถานที่และผูเขารวมตางกัน จํานวน
กิจกรรม/โครงการทั้งหมดจึงเปน 10 มิใช 9 ดังที่คณะรายงาน
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14. ตัวบงชีท้ ี่ 6.1.2 “รอยละของคาใชจายและมูลคา…” ขอมูลงบดําเนินการไมตรงกับหลักฐาน
และมีการคํานวนผิดในสวนของมูลคา(In kind)
15. ตัวบงชีท้ ี่ 7.2 “ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ....” พบวาการทําแผนพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารไมมีการวางแผนเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนตอยุทธศาสตร (Strategic competency)
16. ตัวบงชีท้ ี่ 7.4 “มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล….” พบปญหาเดียวกันกับ
การพัฒนาผูบริหารคือไมมีแผนพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนตอยุทธศาสตร (Strategic competency)
17. ตัวบงชีท้ ี่ 7.5 “ศักยภาพของระบบฐานขอมูล….” มีการดําเนินการโดยอิงระบบฐานขอมูล
ของมหาวิทยาลัย แตควรปรับปรุงใหนํามาใชประโยชนไดจริงและลดภาระงานของคณาจารย
เชน การวิเคราะหขอมูลทีต่ องการในการจัดเก็บในระบบฐานขอมูล การกําหนดผูรับผิดชอบใน
การจัดเก็บขอมูล การจัดทําแผนการจัดเก็บขอมูล การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล เปนตน
18. ตัวบงชีท้ ี่ 7.8 “มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง…..” คณะมีรายงานผลการดําเนินงานใน
ระดับที่ 4 แตในทางปฏิบตั ิตามระบบของมหาวิทยาลัยคณะนาจะมีการดําเนินการในระดับที่ 5
ไดคือ การสรุปการดําเนินงานตามแผน มีการกําหนดแนวทางแกไขปรับปรุงแผนโดยกรรมการ
คณะ
อยางไรก็ตามพบวาระบบการบริหารความเสี่ยงยังมีปญหาของการนํามาใชใหเกิดผล
ในทางปฏิบตั จิ ริง
19. ตัวบงชีท้ ี่ 7.9 “ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ ละเปาหมาย….” พบวาไมมี
การจัดทํา Strategy Map จึงไดคะแนนเพียงระดับที่ 3
20. ตัวบงชีที่ 8.1.4 “งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย….” ตัวหารตองใชจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด ไมใชจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจําปการศึกษา 2551
ระหวางวันที่ 26-27 พ.ค. 2552
วันอังคารที่ 26 พ.ค. 2552
เวลา

กิจกรรม

8.30-9.30 น.

ประชุมรวมกับคณะผูบริหารคณะ

9.30-10.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯประชุมปรึกษาหารือ

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

หองประชุม 210

10.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯศึกษาเอกสารและหลักฐาน
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมสถานที่
14.30-16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณบุคลากรและนิสิต
16.00-17.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯประชุมสรุปผลเบื้องตน

วันพุธที่ 27 พ.ค. 2552
เวลา

8.30-10.00 น.
10.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-14.00 น.
14.00-15.00 น.

กิจกรรม

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

คณะกรรมการประเมินฯศึกษาเอกสารและหลักฐาน
เพิ่มเติม
คณะกรรมการประเมินฯประชุมตัดสินผลและเขียน
รายงานผลการประเมินฯ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประชุมตัดสินผลและเขียนรายงานผลการประเมินฯ
(ตอ)
เสนอผลการประเมินคุณภาพตอคณะผูบริหาร
คณาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร
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