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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร ประจํารอบปการศึกษา 255 ระหวางวันที่ 26-27 พ.ค.2552 ตามรายองคประกอบ
และตัวบงชี้ของ สกอ. พบวา ในภาพรวมของคณะฯมีผลการประเมินอยูในระดับ 2.21 ซ่ึงจัดอยูในเกณฑ
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. ผลการประเมินตามองคประกอบคณุภาพ 9 องคประกอบ โดยสรุปเปนดังน้ี  
 

                  
                  
องคประกอบ
คุณภาพ   คะแนนการประเมินเฉลี่ย     

                  
                  

ผลการประเมิน 
< 1.5 การดําเนินงานยังไมไดคุณภาพ  
1.51-2.00 การดําเนินงานคณุภาพระดับพอใช 
2.01-2.50 การดําเนินงานคณุภาพระดับดี 
2.51-3.00 การดําเนินงานคณุภาพระดับดีมาก 
  

   ตัวบงชี้ สกอ.  ตัวบงชี้ สกอ. 
+ สถาบัน ตัวบงชี้ สกอ. ตัวบงชี้ สกอ. +  

  I P O รวม I P O รวม   สถาบัน 

1  3 0 1.50  3 0 1.50 ยังไมไดคุณภาพ ยังไมไดคุณภาพ 

2 3 12 12 2.25 6 12 19 2.18 คุณภาพดี คุณภาพพอใช 
3  6  3.00 0 6  3.00 คุณภาพดีมาก คุณภาพดีมาก 
4 1 4 2 1.40 3 4 2 1.50 ยังไมไดคุณภาพ ยังไมไดคุณภาพ 
5 3 3 6 3.00 6 3 6 3.00 คุณภาพดีมาก คุณภาพดีมาก 
6  2  2.00 2 2 3 2.33 คุณภาพพอใช คุณภาพดี 
7 3 11 5 2.11 9 11 8 2.15 คุณภาพดี คุณภาพดี 
8  4  2.00 3 4 4 2.20 คุณภาพพอใช คุณภาพดี 
9  3 3 3.00  3 3 3.00 คุณภาพดีมาก คุณภาพดีมาก 

คาเฉลี่ย 1.67 2.40 2.15 2.21 2.07 2.40 2.05 2.22   
ผลการประเมิน คุณภาพ

พอใช 
คุณภาพ

ดี 
คุณภาพ

ดี 
คุณภาพ

ดี 
คุณภาพ

ดี 
คุณภาพ

ดี 
คุณภาพ

ดี 
คุณภาพ

ดี 
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2. ผลสรุปภาพรวมจดุแข็ง/การสรางเสรมิความแขง็แกรง และจุดออน/แนวทางแกไข 
 
จุดแข็ง 
คณะพยาบาลศาสตร ประกอบดวยบคุลากรที่มีความมุงม่ันในการปฎบิัติงาน มีการพัฒนาการของ

การจัดทําระบบและกลไกเพือ่การพัฒนาการปฏบิัติงาน โดยพื้นฐานจากแนวปฏิบัตบิัตทิี่ดีและมาตรฐาน
ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณาจารย มีความเอาใจใสและดูแลนักศกึษาจนสรางความผกูพันและความประทบัใจแกนักศึกษา 
มีการจัดการเรยีนการสอนในรูปแบบหลากหลายเพื่อสงเสริมใหเกิดลกัษณะของ Active learner ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวทางการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 

ผูบริหารใหความสําคญักับระบบการประกนัคุณภาพและนํามาใชเปนรากฐานในการพัฒนาคณะ 
 
การสรางเสรมิความแขง็แกรง  
การจัดทําแผนการพัฒนาบคุลากรระยะสั้นโดยเนนการพฒันาสมรรถนะที่สอดคลองหรือจําเปนกบั

ยุทธศาสตรของคณะ (Strategic competency) ทั้งนี้รวมไปถึงแผนพัฒนาสมรรถนะของผูบริหาร ซ่ึงนาจะเปน
เร่ืองเรงดวนทีค่ณะสามารถปฏิบตัิไดเน่ืองจากจะสงผลไปถึงปจจัยดานผลผลติของคณะซึง่เปนสิง่ที่แสดงถึง
ศักยภาพในการแขงขัน อาทิ ผลงานทางวชิาการ/งานวิจัยซ่ึงเปนที่ยอมรบัในระดับชาติหรือนานาชาต ิ
ในขณะที่การพัฒนาคุณวุฒิและตาํแหนงวชิาการของคณาจารยยงัอยูในระหวางการพัฒนาและตองใชเวลา
พอสมควร 
 

จุดออน/ขอสังเกต 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรยังไมสมบูรณโดยเฉพาะการจัดทํายุทธศาสตรลงสูแผนปฏิบัตงิานโดย ยัง

มีความสับสนระหวางแผนกลยุทธซ่ึงเปนแผนระยะยาว กับแผนปฏิบตัิการ (Action plan)หรือแผน
ประจําปซ่ึงเปนแผนระยะสัน้ ซ่ึงสงผลถึงการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและตวับงชี้
ที่กํากับตามแผนปฏิบัติการรวมทั้งไมมีการจัดทํา Strategy Map ทําใหขาดการวางกลยุทธรอบดาน ไม
เกิดความครอบคลุม ลดโอกาสที่จะบรรลตุามเปาประสงคหรือวิสัยทศันที่ตั้งไว 

ภาระงานของคณาจารยมากทําใหมีปญหาตอการสรางสรรคผลงานวิชาการทีคุ่ณภาพ เปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาต ิ
     มีปญหาของการนําระบบการบริหารความเสีย่ง การจัดการความรูมาใชในการปฏบิัติงานเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอการพัฒนาคณะฯ 
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แนวทางการแกไขจดุออน/ขอเสนอแนะ 
การนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาชวยในการปฎิบตัิงาน โดยมุงเนนในการจัดเกบ็ขอมูล การจัดทาํ

ระบบฐานขอมูล เพ่ือการลดภาระงานของคณาจารย และพัฒนาไปสูการใชเพ่ือการจัดทํารายงาน การ
บริหารและการตัดสนิใจ การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลตางๆกับของทางมหาวทิยาลัย โดยเฉพาะระบบ
ฐานขอมูลการประกันคุณภาพ 

การบริหารจัดการบคุลากรโดยเฉพาะสายสนับสนุน เพ่ือแบงเบาภาระงานคณาจารยและใหมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดทาํ การบรรยายลักษณะงาน การวิเคราะหงาน ในแตละตําแหนงงาน เพ่ือการ
จัดทํามาตรฐานหนวยภาระงาน การกาํหนด KPI รายบคุคล ซ่ึงเปนขอมูลในการวางแผนขออตัรากําลังคน 
การจัดสรรและการจัดโครงสรางการบริหารที่เหมาะสม 

การสรางเครือขายการปฏิบตัิงานกบัภายนอกเปนอีกชองทางหนึง่ที่จะยกระดบัการยอมรับ การ
เปนที่รูจักในวงการวิชาการและวชิาชีพโดยเนนการนาํจุดแข็งขององคกรอ่ืนในเครือขายมาสงเสรมิและ
แกไขจุดออนของคณะฯ เชน การจัดทาํเครือขายกบัองคกรที่มีศักยภาพในการวิจัยเพ่ือพัฒนาและยกระดบั
งานวิจัยของคณะ การจัดทําเครือขายกบัองคกรที่มีประสบการณในการจัดการความรูเพ่ือการจัดการความรู
ในดานตางๆโดยเฉพาะดานการจัดการเรยีนการสอน เปนตน 
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บทนํา 
 
ขอมูลของหนวยงาน (โดยสังเขป) 

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีที่ทําการคือ  อาคารศรีนครินทร  คณะ
พยาบาลศาสตร ซ่ึงเปนอาคาร  9  ชั้น ตั้งอยู ณ บริเวณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ  เลขที่ 63 
หมู 7 ถนนรังสิต – นครนายก ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวดันครนายก 26120 ภายในอาคารมี
พ้ืนที่ใชสอย 15,450.67 ตารางเมตร และมีพ้ืนที่ภายนอกรวม 7 ไร ปจจุบันยังเปนคณะวิชาในกํากับของ
มหาวิทยาลัย เริ่มเปดดําเนินการรับนิสิตเขาศึกษามาตั้งแตปการศึกษา 2542 จนถึงปจจุบัน 

ปจจุบันคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปดสอน 3 หลักสูตร  ไดแก 
1.  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาเต็มเวลา ระดับปริญญาตรี

ระยะเวลาศึกษา 4 ป มีจํานวน  143  หนวยกิต เปนหลักสูตรปรบัปรุงใหมและเริ่มเปดใชในปการศึกษา 
2547   

2. หลักสูตรประกาศนียบตัรผูชวยพยาบาล  เปนหลักสูตรการศึกษาเต็มเวลาระดับต่ํากวา
ปริญญาตรี  ระยะเวลาศึกษา 1 ป (3 ภาคการศึกษา)  มีจํานวน  36  หนวยกิต  เปดสอนครั้งแรกป 
2546   

3.   หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต(ตอเน่ือง) เปนหลักสูตรการศึกษาภาคสมทบ ระดับ
ปริญญาตรีระยะเวลาศึกษา 2 ป มีจํานวน  77  หนวยกิต เปดสอนครั้งแรกปการศกึษา  2548  
  

ปรัชญา 
ความรูคูคุณธรรม นําคุณภาพชีวิตที่ดีสูสงัคม 
 
ปณิธาน 

 มุงม่ันผลิตบณัฑิตทางดานสุขภาพที่มีความรู คูคุณธรรม สรางสรรคงานวิจัย ใหบริการชุมชน 
เพ่ือคุณภาพชีวติของประชาชนอยางยั่งยืน 

 
วิสัยทศัน 

 เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนํา ในการผลิตบุคลากรทางดานสุขภาพ ที่มีความรูคูคุณธรรม 
บนพ้ืนฐานของการวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมในระดับชมุชน ระดับชาติและนานาชาต ิ
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พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลในระดับปรญิญาตรี ปริญญาโท สอดคลองกับความ

ตองการของชาติและนานาชาต ิ
2. สรางผลงานวจัิยพ้ืนฐาน และ การวิจัยประยุกต  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  

การบริการพยาบาล  การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของประชาชน   การแกไข
ปญหาสาธารณสุขของประเทศ 

3. ใหบริการวชิาการทางดานสุขภาพแกประชาชนทัว่ไป  ประชาชนเฉพาะกลุม  และ 
บุคลากรในวิชาชีพทางดานสุขภาพ 

4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงาน ของคณะ
พยาบาลศาสตร 

5. ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม โดยการสรางความรวมมือกับชุมชนทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  ปลูกจิตสํานึกของบุคลากรและนิสิตใหตระหนักในศลิปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนยีม ประเพณีไทย 

6. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  สนับสนุนการมีสวนรวมของ
บุคลากรและชุมชน 

  วัตถุประสงค 
1. ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคณุภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมทั้ง สังคมเมือง 

และสังคมชนบท 
2. สรางและเผยแพรผลงานวจัิย เพ่ือใหเกิดทั้งองคความรูใหม ทางศาสตรการพยาบาล 

และการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริงและแพรหลาย 
3. ใหบริการวชิาการที่มีคุณภาพใชประโยชนไดจริงแกประชาชน สังคม และบุคลากรใน

วิชาชีพอยางตอเน่ือง 
4. อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของไทย และสรางแนว

ปฏิบัตทิี่ดีงามใหม ๆใหเกิดขึ้นในหนวยงาน 
5. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนการมีสวนรวมของ

บุคลากรและชุมชน 
6. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ควบคูไปกบัการดําเนินภารกิจตาง ๆ ของ

คณะฯ 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานตามระบบและกลไกที่หนวยงานนั้น ๆ 
กําหนดขึ้น ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห / เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชีใ้นทุก
องคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

2. ใหหนวยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว 

3. ใหหนวยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพฒันาการ
ดําเนินงานเพื่อสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหนวยงาน เพ่ือการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 

 
การวางแผนการประเมิน 

1. การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 
2. ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงชี้ และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ                     

คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวบรวมหลักฐานขอมูลเพ่ิมเติมโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 

3. สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 
• หองเรียน 
• หองปฏิบัติการ 
• หองปฏิบัติการวิจัย 

4. สัมภาษณ และจดบันทึก 
• ผูบริหารระดับคณะและภาควิชา 
• อาจารย 
• บุคลากรและเจาหนาที่ในหนวยงาน 

5. ศึกษาจากเอกสาร 
 
วิธีการตรวจสอบความถกูตองนาเชื่อถือของขอมูล 
 คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และขอมูลในระบบฐานขอมูล E-SAR,FIS รวมทั้งการ
สัมภาษณบุคลากรและนิสติเพ่ือสืบหาขอมูลเชิงประจักษ 
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ 
 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดประชุมพิจารณาผลการประเมิน เม่ือ
วันที ่   26- 27 พฤษภาคม 2552 และเห็นวา คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีผล
การประเมินอยูในระดับ 2.21 สําหรับตวับงชี้ สกอ. และ 2.22 สําหรับตวับงชีท้ั้งหมด ซ่ึงอยูในเกณฑ ดี 
ตามลําดับเม่ือวิเคราะหและเปรียบเทยีบผลการดําเนินการครบทั้ง 9 องคประกอบ คณะกรรมการ
ประเมินฯ ไดพิจารณาผลการประเมินแลวมีความเห็นเพ่ิมเตมิเพ่ือสรุปเปนแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุง ดังน้ี 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรโดยการมีสวนรวมของบุคลากรและที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

2. ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีทิศทางการบริหารที่ชัดเจน 

 จุดออน 
1. การจัดทําแผนยุทธศาสตรยังไมสมบูรณโดยเฉพาะการจัดทํายุทธศาสตรลงสูแผนปฏิบัติงานโดย 

ยังมีความสับสนระหวางแผนกลยุทธซ่ึงเปนแผนระยะยาว กับแผนปฏิบัติการ (Action plan)หรือ
แผนประจําปซ่ึงเปนแผนระยะสั้น ซ่ึงสงผลถึงการกํากบัติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การและตวับงชี้ที่กํากับตามแผนปฏิบัติการ 

2. ไมมีการจัดทํา Strategy Map ทําใหขาดการวางกลยุทธรอบดาน ไมเกิดความครอบคลุม ลด
โอกาสที่จะบรรลุตามเปาประสงคหรือวิสัยทัศนทีต่ั้งไว 

3. จากเหตุผลในขอ 1 และ 2 การนํายุทธศาสตรมาปฏิบตัิไดจริงหรือการถายทอดยุทธศาสตรลงสู
การปฏิบัตเิพ่ือทําใหบังเกิดผล (Implement)จึงเปนไปไดยาก 

 
 แนวทางแกไข 

1. ทบทวนและปรับปรุงแผนยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติการ  

2. เชื่อมโยงพันธกิจและประเดน็ยุทธศาสตรลงมาสูแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป โดย 
การใช Strategy Map 

3. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ตวับงชี้ตามแผนปฏบิัติการ(ซ่ึงรวมตัวบงชี้ตาม
ขอตกลงการปฏิบัติราชการของ กพร.) อยางตอเน่ืองโดยการกําหนดไวในวาระประชุม
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กรรมการบริหารคณะอยางนอยทุกไตรมาสกอนกําหนดการสงรายงานผลการปฏบิัติงานตาม
ขอตกลงการปฏิบัตราชการของ กพร 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 
 จุดแข็ง 

1. การบริหารหลกัสูตรมีการจัดทําแผนแมบท แผนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลองกับ ปรัชญา วตัถปุระสงค และคุณลักษณะบณัฑิตพึงประสงค 

2. ระบบดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด มีระบบอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําชั้น ทีใ่หคําแนะนํา
แกนักศึกษา โดยการชวยเหลือนักศกึษากลุมเสี่ยง 

3. กระบวนการเรียนการสอนใชวิธีการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การใช 
PBL, e-learning ,self study , Contract Learning เปนตน 

4. การจัดการเรียนการสอนโดยใชชุมชนเปนฐานซึ่งเปนการสรางเครือขายความรวมมือในชุมชน
และชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 การสรางเสรมิความแข็งแกรง 
1. ควรเนนการทาํวิจัยการเรียนการสอนใหมากขึ้น เพ่ือสรางนวัตกรรมการเรียนการสอน การสราง

เครือขายการทํางานวิจัยดานการจัดการเรียนการสอน ไปจนถึงเครือขายในการแลกเปลี่ยน 
เผยแพรหรือการจัดการความรูดานการวิจัยการเรียนการสอน ซ่ึงจะทําใหตอบสนองตัวชีว้ัด ทั้ง
ในดานองคประกอบ 2 การเรียนการสอน องคประกอบ 4 การวิจัย และองคประกอบ 7 การ
บริหารและการจัดการ 

2. สรางเสริมใหนักศึกษามีผลงานวิชาการ จากกระบวนการเรียนการสอนซึ่งสามารถนําไปใชใน
การประกวดแขงขันได  

 จุดออน 
1. คุณวุฒิและตําแหนงวิชาการของอาจารยไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
2. มีการผลิตผลงานวิชาการอื่นๆนอกจากงานวิจัยไดแก ตํารา หนังสือ หรือคูมือปฏิบัติการที่ไดรับ

การจดสิทธิบตัร นอย 
 แนวทางแกไข 

1. กําหนดสมรรถนะที่จําเปนของอาจารย และวางแผนพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการผลิตผลงาน
วิชาการและงานวิจัยซ่ึงเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

2. จัดบุคลากรสายสนับสนุนในการแบงเบาภาระงานคณาจารย  
3. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําระบบฐานขอมูลทดแทน

การจัดเก็บเอกสาร และมีความเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลที่มหาวทิยาลัยดําเนนิการ เพ่ือแบง
เบาภาระงานคณาจารย 
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 จุดแข็ง 

1. มีการจัดกิจกรรมบริการนิสิตครบทุกดาน 
2. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรูอยางเพียงพอ 

การสรางเสรมิความแข็งแกรง 
1. สงเสริมกิจกรรมในดานสงเสริมสุขภาพของนักศึกษา โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน

หรือการวิจัยเนื่องจากเปนคณะทางสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
2. ปรับปรุงแบบประเมินความตองการจําเปนใหสอดคลองกับเกณฑของ สกอ. 

จุดออน  
ไมมี 

  
 แนวทางแกไข 

ไมมี 
  
องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
 จุดแข็ง 

1. มีการริเริ่มสรางความรวมมือดานการวิจัยและองคกรหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย  

 การสรางเสรมิความแข็งแกรง 
1. แสวงหาความรวมมือหรือการสรางเครือขายในการวิจัยกับองคกรที่มีศักยภาพในการวิจัยเพ่ิม

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. มีโครงการบริการวิชาการจาํนวนมากและสอดคลองกับพันธกิจของคณะ 
2. มีโครงการบริการวิชาการในหลายโครงการเปนชองทางสรางสัมพันธอันดีกับชุมชน และเปนการ

สรางรายไดใหกับคณะ 
 
 การสรางเสรมิความแข็งแกรง 

1. การจัดทําระเบียบหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของในการบรกิารวิชาการใหเกิดความครอบคลุมตอ
การปฏิบัติงาน 

2. จัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมกับพันธกิจดานอ่ืนๆ 
 
จุดออน  

ไมมี 
  
 แนวทางแกไข 

ไมมี 
 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 จุดแข็ง 

1. มีระบบและกระบวนการในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหสอดคลองกับการ
ดําเนินงานพันธกิจหลักดานอ่ืนๆของคณะไดเปนอยางดี 

 
 การสรางเสรมิความแข็งแกรง 

ไมมี 
 

จุดออน  
ไมมี 

  
 แนวทางแกไข 

ไมมี 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 จุดแข็ง 

1. ผูบริหารมีวิสยัทัศนและมีภาวะผูนําสูง มีผลการประเมนิในระดับที่นาพอใจ 

2. คณะฯสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทกุคนไดรับการพัฒนา 

 การสรางเสรมิความแข็งแกรง 
1. ควรจัดทํา Competency matrix เพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาผูบริหาร คณาจารยและ

บุคลากรสายวิชาการซึ่งสนบัสนุนยุทธศาสตรของคณะ 

 จุดออน 
1. ระบบการจัดการจัดเก็บขอมูล การจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือนํามาใชประโยชนของคณะยังขาด

ความชัดเจนเปนลักษณะของการจัดเก็บเอกสาร ทําใหไมชวยในการแบงเบาภาระงานของ
บุคลากรอีกทัง้ยังนํามาใชเปนขอมูลหรือสารสนเทศในการบริหาร รวมทั้งการจัดทํารายงานได
ยาก 

2. ระบบการบรหิารความเสี่ยงยังไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัตไิดจริงหรือเปน
รากฐานของการพัฒนาคณะได ยังจํากัดอยูในดําเนินการตามรอบของการรายงานตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

3. ขาดเครื่องมือในการถายทอดยุทธศาสตรลงสูการปฏิบตัิใหเกิดผล ไดแก การจัดทํา Strategy Map 
,การจัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร ,การกําหนด KPI รายบุคคล ,การกํากับติดตาม
ผลการดําเนินงานและการประเมินผล 

 แนวทางแกไข 
1. การจัดทําการแผนการจัดเก็บขอมูลจากการวิเคราะหขอมูล กําหนดบทบาทผูรับผดิชอบขอมูล 

วิธีการเกบ็ขอมูล และรอบการเก็บขอมูล ซ่ึงเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการจัดเก็บขอมูล การจัดทําระบบฐานขอมูลโดยอาจตอง
มีการพัฒนาบุคลากรผูรับผดิชอบโดยตรงหรือการจัดสรรอัตราบุคลากรใหมหรือโครงสรางการ
บริหารใหมเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานดังกลาว 

3. การบริหารจัดการในสวนของบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือการแบงเบาภาระงานคณาจารย รวมทั้ง
มีการวางแผนอัตรากําลังและการแบงโครงสรางการบริหารบุคคลที่เหมาะสม 

4. พัฒนาสมรรถนะทางการบรหิารสําหรับผูบริหารทุกระดับโดยเฉพาะผูบริหารใหม 
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5. การใหความสาํคัญกับการบริหารความเสีย่งโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของคณะ ซ่ึงนําไปใชประโยชนไดจริง 

6. การจัดทํา Strategy  Map,แผนปฏิบัติการจากแผนยุทธศาสตร การถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย
สูระดับบุคคล รวมทั้งใชการกํากับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนเพือ่การพัฒนา  

องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ 
 จุดแข็ง  
  ไมมี 
 

 การสรางเสรมิความแข็งแกรง 
1. ปรับปรุงแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกัน 
2. ควรกําหนดใหมีการประชุมกํากับแผนปฏิบัติการทุกรายไตรมาส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกา

บริหารจัดการและการบริหารงบประมาณ 
 

จุดออน  
ไมมี 
 

 แนวทางแกไข  
  ไมมี 
 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 จุดแข็ง 

1. คณะมีระบบกลไกในการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. คณะมีวัฒนธรรมในการทํางานที่ดีในทุกระบบโดยมีคุณภาพเปนเปาหมาย 

 การสรางเสรมิความแข็งแกรง 
1. ควรธํารงไวซ่ึงระบบการดําเนินงานดานการประกันคณุภาพและพัฒนาตัวบงชีท้ีเ่ปนการพัฒนา

องคกรเพิ่มขึ้น 

2. พัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการประกันคณุภาพของคณะ 

3. การใหความรู ความเขาใจแกนักศึกษาเกีย่วกับระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษา 

จุดออน  
ไมมี 

 

 แนวทางแกไข  
  ไมมี 
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พัฒนาการดานการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 

1. ผูบริหารและบุคลากรสวนใหญยังคงใหความสําคัญในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 
โดยมีการใหความรวมมือในการดําเนินงาน การใหความสนใจและพยายามทําความเขาใจกับ
ระบบและกลไกของงานดานการประกันคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาความรูดานการประกันคุณภาพ
ใหแกบุคลากรเพิ่มขึ้นโดยสงบุคลากรเขาอบรมเปนผูตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐานของ 
สกอ. 

2. มีการนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานในบางดาน อาทิ การผลักดันใหเกดิ
การสรางเครือขายเพื่อสนับสนุนงานวิจัย การปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
การพัฒนาปรับปรุงยุทธศาสตรและการจัดทําแผน เปนตน 

3. มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย ไดแกระบบ E-SAR และระบบฐานขอมูล QIS แตยงัมีปญหาในทาง
ปฏิบัต ิ 
 
ขอสังเกตในบางตวับงชี ้

1. ตัวบงชีท้ี่ 1.1 “มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน….” มีความสับสนของแผนกลยุทธซ่ึงเปน
แผนระยะยาว กับแผนปฏิบตัิการ/แผนประจําป (Action plan) เปนแผนระยะสั้นของคณะ ดังน้ัน
จึงมีผลถึงการตั้งเปาหมาย การกํากับติดตามผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้  

แผนยุทธศาสตรเดิมไมครอบคลุมทุกภารกิจอยางไรก็ตามคณะไดมีการดําเนินงาน
ปรับปรุงยุทธศาสตรใหมซ่ึงมีความครอบคลุมในชวงครึง่ปหลัง 

การถอดยุทธศาสตรในระดบั วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ลงมาสูแผนกลยทุธยังมี
ปญหาทําใหยากตอการปฏบิัติโดยเฉพาะการจัดทําแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังไมมีการทํา 
Strategy Map ทําใหขาดความครอบคลุมในการดําเนินการเพื่อมุงไปสูเปาประสงคและวิสัยทัศน
ของคณะ 

 เหตุที่ยังไดคะแนนในระดบัที่คณะประเมินตนเองเนื่องมาจากการกํากับติดตามตวับงชี้
และการรายงานผลการปฏบิัติงานตามแนวทางของ ขอตกลงการปฏิบัติราชการ (กพร.)  

2. ตัวบงชีท้ี่ 2.1 “มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร”มีคําอธิบายการประเมิน
ตนเองไมสอดคลองกับ ตวับงชี้ที่ 2.1.1 “รอยละของหลักสูตรทีไ่ดมาตรฐาน….” ในเรื่องของ
หลักสูตรทีไ่ดมาตรฐาน อยางไรก็ตามคณะกรรมการตรวจประเมนิฯ ไดประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรในประเด็นตอไปน้ี คือ มาตรฐานของอาจารยประจําหลกัสูตร,การปรบัปรุงหลักสตูร
ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร และการประกันคุณภาพหลักสูตร แลวเห็นวาหลกัสูตรของคณะ
พยาบาลศาสตรทั้งสองหลกัสูตรเขาหลักเกณฑของการมีมาตรฐาน 



25          

3. ตัวบงชีท้ี่ 2.4 “จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ” การคํานวณ
ไมไดนํามาหารอยละความตางของเกณฑมาตรฐาน (ผดิเชนเดียวกันกับปที่ผานมา) 

4. ตัวบงชีท้ี่ 2.8 “มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจาํทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน” การดําเนินการดานการจัดการความรูดานการวิจัยการเรียนการสอนยังขาด
ความชัดเจน 

5. ตัวบงชีท้ี่ 2.8.1 “รอยละของผลงานวชิาการทีไ่ดรับ…” เน่ืองจากไมมีผลงานวิชาการ
ดังกลาวการคดิคะแนนจึงเปน 0 มิใช 1 ดังที่คณะทําการประเมินตนเอง 

6. ตัวบงชีท้ี่ 2.11 “ระดับความพึงพอใจของนายจาง ….”ตัวเลขที่รายงาน 3.68 ไมตรงกบั
หลักฐานประกอบคือ 3.63 

7. ตัวบงชีท้ี่ 3.1 “มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา” พบวาควรปรบัปรุงแบบสอบถาม 
Need assessment เน่ืองจากพบวากวางเกินไปและไมสะทอนแงมุมที่จะนํามาใชประโยชนในการ
พัฒนาได 

8. ตัวบงชีท้ี ่ 3.2 “มีการสงเสรมิกิจกรรมนักศึกษาที่…”ตั้งขอสังเกตวามีกิจกรรมสงเสริม
สุขภาพเพียงโครงการเดียวทั้งที่เปนคณะทางดานวิทยาศาสตรสขุภาพ 

9. ตัวบงชีท้ี่ 4.1 “มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย…”ในระดับ
ที่ 5 ยังไมพบระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดีเดน 

10. ตัวบงชีท้ี่ 4.3 “เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน….”พบวาบางสวนเปน
การดําเนินการที่อยูนอกรอบการประเมิน และบางสวนไมไดจัดแบงจํานวนเงนิตามระยะเวลา
ของทุนหรือสัดสวนของผูรับทุน 

11. ตัวบงชีท้ี่ 5.1 “มีระบบและหลักเกณฑหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการ…”หลักเกณฑ
ยังไมชัดเจนและครอบคลุมการดําเนินงาน คณะควรพัฒนาหลักเกณฑอ่ืนๆโดยอาศัยแนวทาง
หลักเกณฑจากทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้เกณฑของการคิดคะแนนคณะนําเกณฑนําเกณฑ
ของกลุมมหาวิทยาลัยที่เนนการผลิตบัณฑิตมาใช 

12. ตัวบงชีท้ี่ 6.1 “มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง…..” ไมมีการดําเนินการในระดับชาติหรือ
นานาชาติในดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงมีการดําเนินการในระดับที่ 3 เทานั้น 

13. ตัวบงชีท้ี่ 6.1.1 “รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ…” ตัวหารตองใชเปนจํานวน
นิสิตเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ไมใชเปนจํานวนนิสติจริง และการผลการคํานวนจะดูที่ทศนิยม
สองตาํแหนง ดังน้ัน 2.79 จึงไมเทากับ 2.8 ซ่ึงในบางกรณีจะทําใหไดระดับคะแนนตางกัน  

นอกจากนี้ทางคณะควรนํากิจกรรมในโครงการซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมตางกัน เชนใน
โครงการกตเวทติาคุณฯ มีการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง ในสถานที่และผูเขารวมตางกัน จํานวน
กิจกรรม/โครงการทั้งหมดจึงเปน 10 มิใช 9 ดังที่คณะรายงาน 
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14. ตัวบงชีท้ี่ 6.1.2 “รอยละของคาใชจายและมูลคา…” ขอมูลงบดําเนินการไมตรงกับหลักฐาน 
และมีการคํานวนผิดในสวนของมูลคา(In kind) 

15. ตัวบงชีท้ี่ 7.2 “ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ....” พบวาการทําแผนพัฒนาศักยภาพ
ผูบริหารไมมีการวางแผนเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนตอยุทธศาสตร (Strategic competency) 

16. ตัวบงชีท้ี่ 7.4 “มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล….” พบปญหาเดียวกันกบั
การพัฒนาผูบริหารคือไมมีแผนพัฒนาสมรรถนะที่จําเปนตอยุทธศาสตร (Strategic competency) 

17. ตัวบงชีท้ี่ 7.5 “ศักยภาพของระบบฐานขอมูล….” มีการดําเนินการโดยอิงระบบฐานขอมูล
ของมหาวิทยาลัย แตควรปรับปรุงใหนํามาใชประโยชนไดจริงและลดภาระงานของคณาจารย 
เชน การวเิคราะหขอมูลทีต่องการในการจัดเก็บในระบบฐานขอมูล การกําหนดผูรับผิดชอบใน
การจัดเก็บขอมูล การจัดทําแผนการจัดเก็บขอมูล การเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล เปนตน  

18. ตัวบงชีท้ี่ 7.8 “มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง…..” คณะมีรายงานผลการดําเนินงานใน
ระดับที่ 4 แตในทางปฏบิตัิตามระบบของมหาวิทยาลัยคณะนาจะมีการดําเนินการในระดับที่ 5 
ไดคือ การสรุปการดําเนินงานตามแผน มีการกําหนดแนวทางแกไขปรับปรุงแผนโดยกรรมการ
คณะ อยางไรก็ตามพบวาระบบการบริหารความเสี่ยงยังมีปญหาของการนํามาใชใหเกิดผล
ในทางปฏิบตัจิริง 

19. ตัวบงชีท้ี่ 7.9 “ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชีแ้ละเปาหมาย….” พบวาไมมี
การจัดทํา Strategy Map จึงไดคะแนนเพยีงระดับที่ 3 

20. ตัวบงชทีี่ 8.1.4 “งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารย….” ตัวหารตองใชจํานวนอาจารย
ประจําทั้งหมด ไมใชจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ประจําปการศึกษา 2551 
ระหวางวันที่ 26-27 พ.ค. 2552 

 
วันอังคารที ่26 พ.ค. 2552     

เวลา กิจกรรม สถานที่ ผูรับผิดชอบ 
8.30-9.30 น. ประชุมรวมกับคณะผูบริหารคณะ หองประชุม 210  
9.30-10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯประชุมปรึกษาหารือ   
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   
 
วันพุธที ่27 พ.ค. 2552     

เวลา กิจกรรม สถานที่ ผูรับผิดชอบ 

8.30-10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯศึกษาเอกสารและหลักฐาน
เพิ่มเติม   

10.00-12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯประชุมตัดสินผลและเขียน
รายงานผลการประเมินฯ   

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   

13.00-14.00 น. 
ประชุมตัดสินผลและเขียนรายงานผลการประเมินฯ 
(ตอ)         

14.00-15.00 น. เสนอผลการประเมินคุณภาพตอคณะผูบริหาร 
คณาจารยและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร   

    

 
 


