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ค ำน ำ 
 

การประเมินครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  เพ่ือให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา  ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดปรากฏ  
ในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหำร 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ระดับคณะ
ประจ าปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 7 -8 ตุลาคม 2558 จาก
เอกสารการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินการด าเนินงาน 13 ตัวบ่งชี้ใน 5 
องค์ประกอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.59 ระดับคุณภาพพอใช้ เมื่อจ าแนกในส่วนของปัจจัยน าเข้าผลการด าเนินมี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.35 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.14 ระดับคุณภาพพอใช้ และผลการด าเนินงานด้านผลลัพธ์ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.11 ระดับคุณภาพ
พอใช้ จากผลการด าเนินงานในภาพรวมพบว่า คุณภาพของอาจารย์ในส่วนของการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ยังต่ ากว่าเกณฑ์ ในส่วนของกระบวนการด าเนินงาน พบว่า กระบวนการจัดท าแผนยังไม่เป็นตามขั้นตอนที่
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพที่แท้จริง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็ จของโครงการ/
กิจกรรม และแผน ส่งผลต่อการประเมินความส าเร็จของแผนในทุกระดับไม่เป็นรูปธรรมเพียงพอที่จะน าสู่การ
พัฒนาคุณภาพตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ ดังนั้นในวงรอบการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไปคณะ
จึงต้องเร่งด าเนินการในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนอัตราก าลังและพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องและ
รองรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะตามรอบระยะเวลา เพ่ือให้การจัดหาเงินทุนและ
จัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรด้านอัตราก าลังและสมรรถนะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่ก าหนด ทั้งนี้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนอัตราก าลังและ
พัฒนาบุคลากร ให้มีรอบระยะเวลาเดียวกับแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าแผนกลยุทธ์จะมีงบประมาณและ
บุคลากรที่เพียงพอในการขับเคลื่อนพัฒนาระบบและกลไกที่มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจในการด าเนินงานเชิงระบบ สร้างความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าแผน         
กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 

2.1     วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่  7 – 8 ตุลาคม 2558 

2.2     รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2557 (ผลการด าเนินงานระหวา่ง 1 สิงหาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

2.3     รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.  รองศาสตราจารย์ดรุณี  รุจกรกานต์  ประธานกรรมการ 

 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์  กรรมการ 
 3.  นายฐิติเดช  ลือตระกูล    กรรมการ 
 4.  นางสาวสุวภรณ์  แดนด ี   กรรมการ 
 5.  นางพิชญาภรณ์  สุวรรณกูฎ   กรรมการ 
 6.  นางสาวเต็มศิริ  ชิดดี    เลขานุการ 

2.4    วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

 เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

2.5     ข้อมูลของคณะพยาบาลศาสตร์โดยสังเขป 
 ในปีการศึกษา 2557 เป็นปีที่ 5 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พ.ศ. 2553)  ซึ่งได้ผ่านการรับรองหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา (TQF) และสภาวิชาชีพพยาบาล (มคอ.1)  คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการประเมินและผ่าน
การรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาลอย่างต่อเนื่องนับจากปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา  โดย
ได้รับอนุมัติให้รับนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษาตามเกณฑ์ปีการศึกษา 2557 จ านวน 64 คน  คณะ
พยาบาลศาสตร์มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหารคุณภาพ (Deming’s Cycle) ภายใต้การประกัน
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คุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันของทุกระดับ  เพื่อการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม  1) การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีคณะ
พยาบาลศาสตร์  การควบคุม ก ากับ ติดตามและเสนอขอปรับแผน ในรูปคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อให้
สามารถด าเนินการได้ครบทั้ ง 4 พันธกิจ ของสถาบันอุดมศึกษา  2) การบริหารหลักสูตร ภายใต้
คณะกรรมการบริหารวิชาการ  มีการจัดท าแผนแม่บทประจ าปีการศึกษา เพื่อให้บริหารหลักสูตรเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนานักศึกษา ภายใต้นโยบายการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ในภาพรวมของการมี
จุดเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน โดยมีพื้นที่ต าบลธาตุเป็นชุมชนที่มีครอบครัวอุปถัมภ์นักศึกษา
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553  โดยชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลนักศึกษาระหว่างศึกษาในหลักสูตร ด้วยการ
รับเป็นพ่อฮักแม่ฮักให้กับนักศึกษา ร่วมเป็นแหล่งเรียนรู้ ร่วมให้ก าลังใจในกิจกรรม และเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความเป็นคนดีของสังคม มีจิตส านึกของการบริการในแนวทางของจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 3) การบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัย และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ใช้พื้นที่
ของชุมชน  ซึ่งจนถึงปัจจุบันในพื้นที่ต าบลธาตุนอกจากครอบครัวแล้ว โรงเรียน วัดหรือสถานบริการสุขภาพ
ต่างก็ยอมรับให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันกับคณะพยาบาลศาสตร์ด้วยดีทั้งกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น 
เทศกาลงานบุญ การจัดการเรียนการสอน การจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ การสร้างผลงานวิจัย 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมพัฒนาพิเศษอื่นๆ อาทิ การเลือกตั้งผู้แทน/ผู้น าชุมชน การรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น การ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็นการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาที่หล่อหลอมด้วยความ
ผูกพัน การเป็นแบบอย่าง และการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษามีจิตส านึกในการท างานในชุมชนและรักท้องถิ่น 
ตามเจตนารมณ์ของการด าเนินการของคณะพยาบาลศาสตร์ที่เน้นการผลิตพยาบาลวิชาชีพจากชุมชน      
เพื่อชุมชน 
 

ปรัชญา 
เป็นสถาบันเสริมสรา้งคุณภาพชวีิตของประชากรทุกหมู่เหล่า และพัฒนาความเป็นเลิศทางวชิาการ 

เพื่อท้องถิ่น 
 
ปณิธาน 
เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตพยาบาลที่ได้มาตรฐานชัน้น า เพื่อรับใชชุ้มชนและท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต ท าหน้าทีว่จิัยเพื่อพัฒนา ประสานความร่วมมือทางการพยาบาลและการสาธารณสุขใน

ท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์ 

เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ด้านการพยาบาลในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

 

พันธกิจ 

1. สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพได้มาตรฐานวชิาชีพ 
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2. สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

3. บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

4. อนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมด้านการดูแลสุขภาพในภูมิภาคลุ่ม     
น้ าโขง 

 

ปรัชญา วสิัยทัศน์ และพนัธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าขึน้โดย
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนตา่งๆประกอบด้วย กลุม่ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผูช้่วย
คณบดี  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อน าเสนอและรบัฟังข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะในการ
จัดท าและปรับปรุงปรชัญา วสิัยทัศน์ และพนัธกิจดังกลา่ว ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และถ่ายทอดให้บุคลากรรับทราบต่อไป 
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2.6 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน และโครงสร้างการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

หมายเหตุ  *  เป็นส่วนงานภายในที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

อธิการบด ี

คณบด ี
ผศ.ดร.สรุีย์  ธรรมิกบวร 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
นางสาวจารุวรรณ   ชุปวา 

 

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคณุภาพฯ  
นางสาวภูษณิศา  มีนาเขตร 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
นางสาวทัศน์วรรณ  ศิระพรหม 

ส านักงานเลขานกุาร 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานบริหารบุคคล 

- งานคลังและพัสด ุ

- งานบริการการศึกษา 

- งานวิเทศสัมพันธ์ 

 

กลุ่มวชิาพยาบาลศาสตร์ 
 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

- งานพัฒนานักศึกษา 

- งานส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการ

และท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

- งานแผนและงบประมาณ 

- งานประกันคุณภาพการศึกษาและ

สารสนเทศ 

- งานสารสนเทศ 
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หลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จ านวน 1 

หลักสูตร ดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
สภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติ 
สกอ. 

รับทราบ 
กพ. รับรองคุณวุฒิ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต พย.บ. พ.ศ.2552 ทราบ รับรอง 

วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (หัวจริง ณ 31 ก.ค. 2558) 

คณะ 

บุคลากรสายวิชาการ 

คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
รวมท้ังสิ้น 

ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
รวมต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

พยาบาลศาสตร ์ - 15.5 3 16.5 2 - - 2 18.5 
 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ณ ปีการศึกษา 2557 

หน่วยงาน 

ประเภทบุคลากร 
รวมอาจารย์และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า นักวิจัย 

ปฏิบตัิงาน ลาศึกษา ปฏิบตัิงาน ลาศึกษา ปฏิบตัิงาน ลาศึกษา รวม 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 19 1 - - 19 1 20 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภท 
คุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุน 

โท ตรี ต่ ากว่าป.ตรี ประกาศนียบัตร รวม 

1. ข้าราชการ 2 1 - - 3 
2.พนักงานมหาวทิยาลัย 1 5 - - 6 
3. ลูกจ้างประจ า - - - - - 
4. ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - 
5.ลูกจ้างประเภทจ้างเหมา - 3 1 - 4 

รวมทั้งสิ้น 3 9 1 - 13 
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จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชั้นปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม (คน) 

1 (รหัส 57) 63 - 63 

2 (รหัส 56) 36 - 36 

3 (รหัส 55) 34 - 34 

4 (รหัส 54) 33 - 33 

5 (รหัส 53) (ถ้ามี) 2 - 2 

6 (รหัส 52) (ถ้ามี) - - - 

นศ.ตกค้าง (รหัสก่อน 52) 
(ถ้ามี) 

- - - 

รวม 168 - 168 
 

จ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของกลุ่มสาขาวิชา 
 

หลักสูตร 
ระดับ 

รวม (คน) 
ป.โท ป.เอก 

1. -  - - 0 

    

    

รวมนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 0 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 
 

3.1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน

ของคณะพยาบาลศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557  ตลอดจนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 
3.1.2  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 

 - คณะกรรมการประเมินเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่คณะพยาบาลศาสตร์ น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและผู้ใช้บริการของคณะ
พยาบาลศาสตร์  

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ของคณะพยาบาลศาสตร์และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์  

- คณะกรรมการตรวจประเมินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้
ซักถามและขอความเห็นเพิ่มเติม 

 
3.1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม  การ
สัมภาษณ์  และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่
ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557  ให้คณะพยาบาล-
ศาสตร์ ภายใน 30 วัน 
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3.2  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจหลักฐานตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ เตรียมเอกสารตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ  เช่น common data set และข้อมูลเชิงคุณภาพ  
เช่น  กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  และสัมภาษณ์
นักศึกษารวมทั้งผู้ใช้บริการของคณะพยาบาลศาสตร์ 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐานผลการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ตามองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2557  ซึ่งคู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2557  ได้ปรับ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยประกอบด้วยองค์ ประกอบ
คุณภาพ  5  องค์ประกอบ  13  ตัวบ่งชี้  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประชุมพิจารณาผลการประเมินเมื่อวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2558  
โดยคณะกรรมการพิจารณาจุดแข็ง  จุดที่ควรพิจารณา  และอุปสรรคที่ส่งผลต่อคณะพยาบาลศาสตร์ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาโดยรวม  นอกจากนี้  คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ  2.59 คะแนน ระดับคุณภาพพอใช้ 
(รายละเอียดตามตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
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ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 

 ผลการประเมินโดยรวม 
 

 ผลการประเมินของคณะพยาบาลศาสตร์  ปีการศึกษา 2557  เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบ
คุณภาพ  พบว่า   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับพอใช้ มีจ านวน 3 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย, องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การ
บริหารจัดการ  

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีจ านวน 2 องค์ประกอบ 
คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  

 
ตารางท่ี ป. 2  ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปรญิญาตรี   คณะพยาบาลศาสตร์     

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการ

ประเมิน ตัวบ่งชี ้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 1.04 4.00 2.89 2.34 ต้องปรับปรุง 

2. การวิจัย 3 2.24 3.00 3.33 2.86 พอใช้ 

3. การบริการวิชาการ 1 - 2.00 - 2.00 ต้องปรับปรุง 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

5. การบริหารจัดการ 2 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 13 1.35 3.14 3.11 2.59 พอใช้ 

    
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

พอใช้ พอใช้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50            การด าเนินงานของคณะต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50                   การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพต้องปรับปรุง 
2.51-3.50                   การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพระดับพอใช้ 
3.51-4.50                 การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพระดับดี 
4.51-5.00                 การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพระดับดีมาก 

 
5.2 จุดเด่นและข้อเสนอแนะโดยรวม 
 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

คณะควรให้ความส าคัญกับการประเมินความส าเร็จของแผนฯ ในพันธกิจต่างๆ และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผนควบคู่กับการประเมินผลส าเร็จของโครงการ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพภายในรายองค์ประกอบ 
 
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 
 
จุดเด่น 

1.  อาจารย์มีความใกล้ชดิกับนักศึกษา โดยผา่นการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเปน็ส าคัญ การ
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยเฉพาะการจัดการให้ค าปรึกษาทั้งทางวิชาการและเร่ืองส่วนตัว นักศึกษา
สามารถเข้าถึงอาจารยไ์ด้อย่างใกล้ชิด 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาอาจารย์เข้าสูต่ าแหนง่ทางวชิาการ การเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และการ

เพิ่มรายวิชาสอน เพื่อให้ FTES มีความเหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ 
 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรก าหนดแผนการพฒันาคุณวฒุิอาจารย์ระดบัปริญญาเอกอย่างชัดเจน ทั้งแผนระยะสั้นและระยะ

ยาว 
2. ควรวางแผนกิจกรรมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้ชัดเจน ก าหนดตัวบุคคล และจัดท าแผน

รายบุคคลล่วงหน้า ก่อนทีจ่ะครบเวลา โดยเฉพาะการเตรียมผลงานวชิาการให้พร้อมในช่วงที่
อัตราส่วนอาจารย์ต่อ FTES ยังต่ าอยู่ ควรมีมาตรการจูงใจเพิ่มเติม  
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องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. เนื่องจากจ านวนผลงานวชิาการยังมีไม่มาก คณะควรมีระบบสร้างแรงจูงใจ เช่น มีรางวัลและการยก
ย่องเชิดชูส าหรับอาจารย์ที่มผีลงาน พัฒนากระบวนการส่งเสรมิและสนบัสนุนทุนวิจัย เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านวิจัยมีปริมาณและคุณภาพเพิ่มข้ึน 

2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิจัย เพื่อเอ้ือต่อการท างานวิจยั 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการตั้งเป้าหมายการวิจัยทีช่ัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการท าวิจัยของอาจารย์ในคณะ และเพื่อ

การสนับสนนุงบประมาณ และสิ่งสนบัสนุนตามเปา้หมาย 
2. ส ารวจความต้องการ การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย เพื่อจัดท าโครงการหรือกิจกรรมที่ตรงตาม

ความต้องการ และสง่ผลท าให้เกิดการพัฒนาอยา่งเปน็รูปธรรม เช่น พัฒนาดา้นการเขียนโครงร่าง
งานวิจยัฯ 

3. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการบูรณาการกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการกับการวิจัย เพื่อสนับสนนุให้มี
งานวิจยัที่เพิ่มข้ึน และเพิ่มทักษะการวิจัยให้กับอาจารย์ในคณะ 

4. หาความร่วมมือ/ร่วมโครงการวจิัยจากภายนอกคณะที่มีความสนใจในด้านเดียวกัน 

 
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 
 
จุดเด่น 

1. มีงานบริการวิชาการที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และก่อให้เกิดประโยชนต์่อสังคม อย่างเปน็รูปธรรม เช่น 
การท าหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ 

จุดที่ควรพัฒนา 
2. การประเมินความส าเร็จของแผน เพื่อจะได้ข้อมูลที่เปน็แนวทางในการน าไปใช้ปรับปรุงแผนตอ่ไป 

และน าเสนอกรรมการคณะเพื่อพิจารณา  
3. การจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ เพื่อไปใช้ในการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรส ารวจความต้องการของชุมชน เพื่อให้ได้ความต้องการที่แทจ้ริงในการจัดท าแผน และขยาย

พื้นที่ให้บริการให้เพิ่มข้ึน 
2. ควรน าข้อมูลการส ารวจมาบรรจุไว้ในแผนฯ เพื่อให้ทราบที่มาของแผนบริการวิชาการ 
3. คณะควรมีส่วนร่วมกับมหาวทิยาลัยในการบริการแก่สังคม เช่น เข้าร่วมโครงการต้นกล้าเพาะพนัธุ์

ทางปัญญา หรือจัดโครงการพัฒนาและสง่เสริมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เปน็ต้น 
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องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
2. การประเมินวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุฯ และน าผลประเมนิที่ได้มาปรบัปรุงแผนหรือกิจกรรม

ด้านท านุฯ 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรก าหนดตัวชี้วัดของแผนท านุฯ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนที่ตั้งไว้ เพื่อให้ผลการ

ประเมินสะท้อนการด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

 
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
 
จุดเด่น 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนอัตราก าลังและพัฒนาบุคลากร ที่สอดคล้องและรองรับแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปขีองคณะตามรอบระยะเวลา เพื่อให้การจัดหาเงินทุนและจัดสรร
งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรด้านอัตราก าลังและสมรรถนะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่ก าหนด ทั้งนี้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผน
อัตราก าลังและพัฒนาบุคลากร ส าหรับแผนกลยุทธ์ในรอบ 5 ปีต่อไป คณะควรพิจารณาจัดท าให้มี
รอบระยะเวลาเดียวกับแผนกลยุทธ์ (5 ปี) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนกลยุทธ์จะมีงบประมาณและ
บุคลากรที่เพียงพอในการขับเคลื่อน 

2. การด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ 
มาวิเคราะห์และประเมินผล โดยเทียบกับเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ที่คณะก าหนด และน า
ผลประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ไปใช้ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของปีถัดไป   

3. ระบบการจัดเก็บและรวบรวม แนวปฏิบัติที่ดี แนวทางการพัฒนา หรือองค์ความรู้ ที่ ได้จาก
โครงการ/กิจกรรมการจัดการความรู้ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้ง
ส่งเสริม ติดตามการน าแนวปฏิบัติที่ดี แนวทางการพัฒนา หรือองค์ความรู้ นั้นน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการท างานต่อไป  

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการจัดท าระบบและกลไกที่ชัดเจน และมีคณะกรรมการท างานในการก ากับการด าเนนิงาน

ประกันคุณภาพหลักสตูรตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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5.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควรให้มีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้รายข้อ 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 

ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพ ระดับคณะ ปีกำรศึกษำ 2557  
ในวันที่ 7-8 ตุลำคม 2558 ณ ห้องประชุมคณะพยำบำลศำสตร์ ชั้น 4 ตึกอธิกำรบดีหลังเก่ำ 

 
วันพุธที่   7   ตุลำคม  2558    

เวลำ กิจกรรม ห้องประชุม 

08.30 - 09.00 
น. 

คณะกรรมการประเมินประชุมเพื่อแบ่งความรับผดิชอบตาม
องค์ประกอบ 

ห้องประชุมคณะฯ 

09.00 - 10.00 
น. 

คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับ ผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรของคณะฯ และรับฟังการรายงานผลการด าเนินงานของ
คณะฯ 

ห้องประชุมคณะฯ 

10.00 - 12.00 
น. 

คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน ห้องประชุมคณะฯ 

12.00 -  13.00 
น. 

รับประทานอาหารกลางวัน  ห้องประชุมคณะฯ 

13.00 - 13.30 
น. 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ได้จาก
การตรวจเอกสารหลักฐาน 

ห้องประชุมคณะฯ 

13.30 - 14.00 
น. 
 

สัมภำษณ์กลุ่มที่ 1 
ผู้บริหาร ได้แก่ คณบด/ี รองคณบดี  

หัวหน้ากลุ่มวิชา  
(ห้องประชุมคณะฯ) 

สัมภำษณ์กลุ่มที่ 2 
ผู้แทนอาจารย ์

(อ.เกษร /อ.สำวิตร/ีอ.สุพัตรำ  
/อ.สิริทรัพย์ /อ.กิ่งกำญจน ์

 (ห้อง 404 เก้ำอี้แดง)  
14.00 - 14.30 

น. 
 

สัมภำษณ์กลุ่มที่ 1 
 ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน  

 (ห้องประชุมคณะฯ) 

สัมภำษณ์กลุ่มที่ 2 
นักศึกษา ชัน้ปีละ 1 คน 
(ห้อง 404 เก้ำอี้แดง) 

14.30 - 15.00 
น. 
 

สัมภำษณ์กลุ่มที่ 1 
 ผู้ใช้บัณฑิต 1 ท่าน  

(ห้อง 404 เก้ำอี้แดง)    

สัมภำษณ์กลุ่มที่ 2 
  ศิษย์เก่า 2 คน 

(ห้องประชุมคณะฯ)  

15.05 น.เป็นตน้
ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนนิงาน ห้องประชุมคณะฯ 

 
วันพฤหัสบดีที่  8  ตุลำคม 2558 

เวลำ กิจกรรม ห้องประชุม 
08.30 – 12.00 

น. 
คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจ้ง
เพิ่มเติม  

ห้องประชุมคณะฯ 

12.00 -  13.00 
น. 

รับประทานอาหารกลางวัน  ห้องประชุมคณะฯ 

13.00 - 15.00 
น. 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจ
ประเมิน และเตรียมการเสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา 
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เวลำ กิจกรรม ห้องประชุม 
15.00 - 16.00 

น. 
คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหาร 
และบุคลากรพร้อมตอบข้อสักถามเพิ่มเติม 

 

      ***หมายเหตุ  : 1. บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ในชว่งเวลา 10.30 น. และ 14.30 น. 

                          2. ก าหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยอยู่ในดลุพินิจของ
คณะกรรมการประเมินฯ 
 
2.  บันทกึภาคสนาม 
 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร 
ประเด็นสัมภาษณ์ : วิสัยทัศน์ เป้าหมาย สิ่งที่ต้องการพัฒนาในอนาคต ปัญหาและอุปสรรค 
 มองว่าการเติบโตของคณะจะเป็นคณะขนาดกลาง โดยปัจจุบันยังมีขนาดเล็ก จึงต้องการพัฒนาไปสู่
คณะขนาดกลาง และมีหลักสูตรระดับปริญญาโท ซึ่งต้องพัฒนาให้มีความพร้อมโดยเฉพาะต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ของสภาการพยาบาลในเร่ืองการรับรองสถาบันการศึกษา 
 ในด้านการพัฒนานักศึกษา คณะด าเนินการโดยอยู่บนพื้นฐานความต้องการของนักศึกษา ให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนากิจกรรม โดยมีกฎกติกาในการให้นักศึกษามีส่วนร่วมหรือไม่เข้าร่วม
กิจกรรม ส่วนมากนักศึกษาจะชักจูงเพื่อนกันเอง หากนักศึกษารู้ตัวว่าผลการเรียนตกลงก็จะเลิกท ากิจกรรม
เอง อาจารย์ไม่มีแนวทางในการควบคุมในเร่ืองนี้ 
 การพัฒนาอาจารย์ มีการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งงบประมาณและเวลา 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 ปัญหาหรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงส่วนมากเป็นเรื่องการบริหารหลักสูตร/วิชาการ การพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้แสดงบทบาทและท าหน้าที่ได้ชัดเจนมีประสิทธิภาพมากขึ้น การท างานระหว่าง
กรรมการบริหารวิชาการ (หลักสูตร) และกรรมการประจ าหลักสูตร 
 
สิ่งที่ต้องการพัฒนา 

1. การพัฒนาการเรียนการสอนในด้านทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
2.  การทวนสอบให้เน้นคุณภาพ ปัจจุบันได้ท าในเชิงปริมาณ การน าผลการทวนสอบมาใช้จะต้อง

พัฒนาให้ชัดเจนขึ้น 
3.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการท าแผนและการประกันคุณภาพฯ เนื่องจากช่วงเวลาทับซ้อน

กัน จึงจะต้องจัดการให้มีประสิทธิภาพ ให้อาจารย์เข้าใจมากข้ึน สามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเข้าใจ 
4. การจัดท าวารสารของคณะ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในด้านวิชาการ 
5.  การจัดหางบประมาณเงินรายได้ เพิ่มมากขึ้น แต่ในปัจจุบันมีความคล่องตัวมากขึ้นจาก

งบประมาณการผลิตพยาบาลเพิ่ม 
สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 
ผู้บริหารด้านวิชาการจากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวารินช าราบ 
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ประเด็นการสัมภาษณ์ : ลักษณะของโรงพยาบาล ความพึงพอใจต่อบัณฑิตพยาบาลมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
ที่ท างานในโรงพยาบาล การเป็นแหล่งฝึกงาน การสนับสนุนจากคณะ ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
 
 โรงพยาบาลวารินช าราบ เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง เป็นแหล่งฝึกงานของสถาบันการศึกษา
หลายแห่ง แต่จะให้ความส าคัญแก่สถาบันการศึกษาของรัฐก่อนในกรณีที่ช่วงเวลาฝึกงานทับซ้อนกัน คณะ
พยาบาลแห่งความร่วมมือกับโรงพยาบาลเป้นอย่างดีตลอดมา 
 โรงพยาบาลวารินช าราบ มีบัณฑิตพยาบาลจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท างานอยู่จ านวน 
ประมาณ 10 คน จึงเป็นบัณฑิตรุ่นแรก ในโรงพยาบาลจะมีบณัฑิตพยาบาลจากหลายสถาบนั จ านวนมากเป็น
บัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 
 
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 มองว่าคณะพยาบาลเป็นคณะที่เปิดใหม่ ด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติงานอาจไม่เข้มแข็งเหมือน
สถาบันที่เปิดมาแล้วเป็นเวลานาน ลักษณะการท างานของบัณฑิตยังขึ้นอยู่กับตัวบุคคล บุคลิกภาพอาจจะไม่
โดดเด่นในลักษณะการเป็นผู้น า แต่กล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมต่างๆ ทักษะการค้นคว้าเรื่องวิชาการยัง
ไม่คล่องไม่ได้ผลดีเท่าที่คาดหวัง ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้ Excel เป็นต้น ยังท าไม่ได้ 
การเขียนอ้างอิง การแปลความเอกสาร......การเขียนชื่อยายังไม่ถูกต้องเป็นไปตามที่คาดหวัง แต่การท างานยัง
ไม่พบความผิดพลาดที่ส าคัญ 
 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรเรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติ เนื่องจากพบว่านักศึกษาลืม
ความรู้ในด้านทฤษฎีเมื่อขึ้นฝึกงานในคลินิก 

2. ควรมีการติว/เตรียมพร้อมนักศึกษา ก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพฯ อยากให้สอบได้ใบประกอบ
วิชาชีพเมื่อเร่ิมท างานหรือโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของบัณฑิตเอง 

3. จัดการทรัพยากรการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งข้อมูลเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อความต้องการของ
นักศึกษา 

4. อยากให้มีเวที การจัดกิจกรรมพี่เจอน้อง บัณฑิตที่จบไปแล้วพบนักศึกษาปี 4 และปี 1 เพื่อถ่ายทอด
ความรู้จากประสบการณ์ ในด้านการเตรียมตัว การปรับตัวในการปฏิบัติงาน ทั้งจากโรงพยาบาลภาครัฐและ
เอกชน 

 
สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุนของคณะ  

สามารถช่วยสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะได้เป็นอย่างดีในทุกพันธกิจ และมี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการท างาน โดยการสนับสนุนของผู้บริหารทั้งด้านการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเอง การส่งไปอบรมพัฒนา และการสอนงาน  ปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อ
การท างานที่ส าคัญคืออัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุนยังน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณภาระงาน รวมถึง
การได้รับผิดชอบงานที่ เพิ่มเติมขึ้นหรือไม่ตรงกับภาระงานตามต าแหน่ง และการขาดฐานข้อมูลหรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน  อย่างไรก็ตามบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการ
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ท างาน และมีความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาคณะต่อไป โดยปัจจัยที่มีผลความผูกพันที่
ส าคัญ ได้แก่ ความท้าทายในการท างาน การผูกพันต่องานที่รับผิดชอบ ความต้องการเห็นความก้าวหน้าของ
คณะ และความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความส าเร็จของนักศึกษา 
 
สัมภาษณ์อาจารย์ 

1. อาจารย์มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนด้านต่างๆ แต่พบว่าการด าเนินงานบางอย่าง ระบบ
บริหารงานจะรวมอยู่กับผู้บริหาร  

2. คณะพยาบาลศาสตร์ มีการบริหารจัดการงานยังไม่ชัดเจน ท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า 
และสวัสดิการส าหรับบุคลากรยังไม่เพียงพอ เช่น ที่พักอาศัย ควรมีการวิเคราะห์สวัสดิการหรือปัจจัยที่ส่งผล
ต่ออาจารย์ เพื่อเพิ่มแรงดึงดูดให้อาจารย์คงอยู่ในคณะ 
 
สัมภาษณ์นักศึกษา 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ ควรมีการสนับสนุนให้มีห้องสมุดหรือห้องอ่านหนังสือส าหรับนักศึกษา 
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้ามาใช้บริการได้หลังจากออกฝึกงาน 

2. การให้ข้อมูลแนวทางการใช้ทุนที่ชัดเจนหลังจบการศึกษา เนื่องจากปัจจุบันมีนักศึกษาที่เคยรับ
ทุนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ยกเลิกทุนการศึกษาภายหลังจากได้รับทุนมา 1 ปี ดังนั้น ที่คณะฯ 
ควรมีการประสานงานกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือต้นสังกัดทุนที่นักศึกษาต้องกลับไปใช้ทุน  
 
สัมภาษณ์บัณฑิต 
 1. คณะพยาบาลศาสตร์ ควรเพิ่มชั่วโมงการฝึกงานและจ าลองสถานการณ์จริง เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อม ทักษะและความมั่นใจในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
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3.  ประมวลภาพกิจกรรม 
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