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ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทราบจุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควร
พัฒนาและแนวทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และ
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียด
ปรากฏในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอยา่ง
ดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ 
ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. วัน/เดือน/ปี ที่รับการตรวจประเมิน 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร ์ ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2559 (ผลการด าเนินงานระหวา่ง วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 30 กรกฎาคม 2560) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี  เธียรพิเชฐ ประธานกรรมการ 
2) ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิง สุภัทรา  เอ้ือวงศ์ กรรมการ 
3) ดร.ศุกร์ใจ  เจริญสุข กรรมการ 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ 
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์ กรรมการ 
6) นายรัฐพล  แมน่ธน ู เลขานุการ 

 

4. วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

- การวางแผน 

1) การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานตาม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะพยาบาลศาสตร์น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินิสิตนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียคณะพยาบาลศาสตร์ 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของคณะ
พยาบาลศาสตร์เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ซักถาม
และขอความเห็นเพิ่มเติม 
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3) การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ 

และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละ
องค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
น าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2559แก่หน่วยรับตรวจ 
รับทราบภายใน 30 วัน เพื่อใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่คณะพยาบาล

ศาสตร์น าเสนอตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ที่ สกอ.ก าหนด  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และผู้เก่ียวข้องตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพิ่มเติม เช่น 
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
รายงานผลการประเมินคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่บนข้อมูลที่คณะได้

จัดเตรียม รวมทั้งเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานที่ด าเนินการ และการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2560 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 
องค์ประกอบ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ในภาพรวม ได้ผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน อยู่ในระดับ “พอใช้” (ค่าคะแนน 3.26 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

การวิเคราะห์แยกรายองค์ประกอบ พบว่า ด้านการบริการวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ อยู่ระดับ 
“ดีมาก” (5.00) และด้านการวิจัย อยู่ในระดับ “ดี” (3.80) และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ใน
ระดับ “พอใช้” (3.00) ส่วนด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” (1.96) 

หากพิจารณาด้านมิติของระบบประกันคุณภาพ พบว่า ด้วยปัจจัยด้านการน าเข้า อยู่ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุง (1.81) แต่คณะได้มีความพยายามในการปรับปรุงด้านกระบวนการ อยู่ในระดับดี (4.29) แต่ด้วยปัจจัย
หลายๆ อย่าง ที่ผลลัพธ์บางอย่าง เช่น ผลงานตีพิมพ์ การขอต าแหน่งทางวิชาการ การศึกษาต่อ ต้องรอ
ระยะเวลาการด าเนินงานที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงส่งผลให้ปัจจัยด้านผลลัพธ์ของคณะอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน” (0.97) ดังนั้น คณะควรมีการวางแผนงาน และมาตรการก ากับติดตาม และกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์
ผลผลติในระยะเวลาที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ระดับคณะที่ควรเร่งปรับปรุงโดยเฉพาะตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการ เนื่องจากผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ ประเด็น 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี เกณฑ์ข้อ 5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ

ให้บริการและการให้ข้อมลู เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไป
ตามความคาดหวังของนักศึกษา 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี • เกณฑ์ข้อ 4. ทุกกิจกรรมทีด่ าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป  
• เกณฑ์ข้อ 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
• เกณฑ์ข้อ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดั

กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

• เกณฑ์ข้อ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
• เกณฑ์ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดา้น

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.1 การบรหิารจดัการ เกณฑ์ข้อ 5. ค้นหาแนวปฏิบตัิที่ดจีากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 

ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อื่นๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลติบัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และน ามาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. ควรมีการเร่งรัด ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาคณาจารย์ในด้านต าแหน่งทาง

วิชาการ และวุฒิการศึกษาตลอดจนจัดระบบสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคณาจารย์ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามแผนฯ 
2. การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงานต่างๆ ควรมีความชัดเจน ซึ่งอาจประกอบด้วย ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ และคุณภาพ 
3. ควรมีการเร่งรัดให้มีการผลิต และการสร้างคุณค่าของผลงานทางวิชาการ และยกระดับการเผยแพร่ทาง

วิชาการในวารสาร ระดับชาติ และนานาชาติ 
 
ตารางการตรวจเยี่ยม 
วันพธุที่  4  ตุลาคม  2560 
เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมเพื่อแบ่งความรับผดิชอบตาม
องค์ประกอบ 

ห้องประชุมดอกมันปลา 
ชั้น 3 

09.00 - 10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับ ผู้บริหาร อาจารย์ และ
บุคลากรของคณะฯ และรับฟังการรายงานผลการด าเนินงานของคณะฯ 

ห้องประชุมดอกมันปลา 
ชั้น 3 

10.00 - 12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน ห้องประชุมดอกมันปลา 
ชั้น 3 

12.00 -  13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 - 13.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ได้จากการ

ตรวจเอกสารหลักฐาน 
ห้องประชุมดอกมันปลา 

ชั้น 3 
13.30 - 15.00 น. 

 
13.30 - 14.00 น. 

 
 

14.00 - 14.30 น. 
 

14.30 - 15.00 น. 
 

สัมภาษณ์ผู้มสี่วนได้สว่นเสีย ดังนี้ 
สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 

ผู้บริหาร ได้แก่ คณบด/ี รองคณบด ี
ผู้ช่วยคณบดี / หัวหน้ากลุ่มวิชา 

(ห้องคณบดี ชั้น 3) 

ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
(ห้องประชุมบัวอบุล ชัน้ 3) 

ผู้แทนอาจารย ์
(ห้องประชุมดอกมันปลา ชั้น 3) 

นักศึกษา ชัน้ปีละ 1 คน 
(ห้องประชุมบัวอบุล ชัน้ 3) 

ศิษย์เก่า  
(ห้องประชุมดอกมันปลา ชั้น 3) 

ผู้ใช้บัณฑิต 
(ห้องประชุมบัวอบุล ชัน้ 3) 

 

. 
15.05 น.เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน ห้องประชุมดอกมันปลา 

ชั้น 3 
 
 
วันพฤหัสบดีที่  5  ตุลาคม  2560 

เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 
08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และตรวจ

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 
ห้องประชุมดอกมันปลา 

ชั้น 3 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 -  14.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจ

ประเมิน และเตรียมการเสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจา 
ห้องประชุมดอกมันปลา 

ชั้น 3 
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เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 
14.00 -  15.00 น. คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหาร 

และบุคลากรพร้อมตอบข้อสักถามเพิ่มเติม 
ห้องประชุมดอกมันปลา 

ชั้น 3 
 
 
การตัดสินการประเมิน  
– โดยคณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการด าเนินงานร่วมกันในทุกองค์ประกอบตัวบง่ชี้ 
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ส่วนที่  3 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
1) ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

พยาบาลศาสตร์ 
ประเมินตนเอง ปี 59 ผลการ

ประเมินป ี58 

ค.กก.ประเมิน  ปี 59 
ผลงาน  

(ข้อ/ร้อยละ) คะแนน ผลงาน  
(ข้อ/ร้อยละ) คะแนน ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต   3.56 3.12   1.96 ต้องปรับปรุง 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 
 -     -    3.22  -     -    ประเมินโดย

วิชาชีพ 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
16.67 2.08 1.74 16.67 2.08 ต้องปรับปรุง 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

8.33 0.69 0.78 8.33 0.69 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

7.45 5.00 5.00 24.14 0.00 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี 

6 5.00 4.00 5 4.00 ดี 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 5.00 4.00 3 3.00 พอใช้ 
2. การวิจัย   4.02 3.15   3.80 ดี 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ

พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
6 5.00 5.00 6 5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  

 44,559.35  4.46 1.03  44,559.35  4.46 ดี 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย  

15.65 2.61 3.41 11.67 1.94 ต้องปรับปรุง 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม    5.00 5.00   5.00 ดี 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  6 5.00 5.00 6 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 4.00   3.00 ดี 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
6 5.00 4.00 4 3.00 พอใช้ 

5. การบริหารจัดการ   5.00 4.50   5.00 ดีมาก 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

7 5.00 4.00 7 5.00 ดีมาก 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  6 5.00 5.00 6 5.00 ดีมาก 
คะแนนการประเมิน ระดับคณะ   4.15 3.55   3.26   
ระดับคุณภาพ   ดี ดี   พอใช้   
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2) ตาราง ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน ผลการ

ประเมิน Input Process Out put รวม 

1. การผลติบัณฑิต 0.93 3.50 - 1.96 ต้องปรับปรุง 

2. การวิจัย 4.46 5.00 1.94 3.80 ด ี

3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 

1.81 4.29 0.97 3.26  
ต้อง

ปรับปรุง 
ดี ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

พอใช้ 

 
3) ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบณัฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- -  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การพัฒนาอาจารยด์้านคณุวุฒิ  
 

- การจัดท าแผนพัฒนาดา้นคุณวฒุิอาจารย์ ควรพิจารณาเกณฑ์สดัส่วนสภา
วิชาชีพ และความจ าเป็นท่ีต้องพฒันาอาจารย์ในแตล่ะสาขา  

 
องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีระบบและกลไกการสนับสนุนงานวิจัยท่ีดี 

 
 

คณะควรน าระบบและกลไกท่ีมีอยูม่าผลักดันให้เกดิผลงานตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่ม
มากขึ้น เช่น การก าหนดให้อาจารย์ที่ผ่านการพัฒนาสมรรถนะด้านงานวิจัย 
ต้องมีการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัยภายในวงรอบ หรือวงรอบถัดไปอย่างเป็น
ระบบ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจยัมีนอ้ย และส่วน
ใหญ่เป็นการเผยแพร่ในรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ 
 
 

- คณะควรมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้สามารถตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัย
ในระดับนานาชาติ เพื่อเพ่ิมค่าน้ าหนักของการตีพิมพ์เผยแพร ่

- งานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นวงเงินค่อนข้างสูง 
คณะควรก ากับให้เกิดผลงานท่ีสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้หลายชื่อเรือ่ง 

- คณะควรสร้างเครือข่ายนักวจิัยทั้งภายในและภายนอกในการผลติและ
เผยแพรผ่ลงานวิจยั 

 
 
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
การน าศาสตร์ทางวิชาชีพไปให้บริการวิชาการเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีการบูรณาการ

ควรขยายความร่วมมือการบูรณาการ การบริการวิชาการ กับ
การเรียนการสอน ในรายวชิาให้หลากหลาย 
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กับการเรียนการสอนอย่างชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- -  
 
องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การก าหนดตัวบ่งชี้ของแผน และการประเมินแผนการ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมของคณะ 
 

1. ควรก าหนดตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

2. ควรประเมินความส าเร็จของแผนฯ ตามตัวบ่งชี้ ที่ก าหนด
และน าการประเมินมาปรบัปรุงแผนฯ 

 
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-ความร่วมมือของบุคลากรในคณะในการพัฒนาคุณภาพ การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ ให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน เพื่ อการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการพัฒนาคณะ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคณะ  
 

การพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจน เพื่อตอบโจทย์ตามพันธกิจ 
วัตถุประสงค์ และวิสัยทัศน์ของคณะ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
โดยเฉพาะการเปน็สถาบันชั้นน าในภูมิภาคลุ่มแมน่้ าโขงและอาเซียน 

การจัดการความรู้ ต้องท าความเข้าใจในระบบและกลไกในการจัดการความรู้ เพื่อให้ได้
แนวปฏิบัตทิี่ดีและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาตามที่คณะก าหนด 
 

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

- การน าเสนอผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ควรอธิบายให้เห็นกระบวนการด าเนนิงานตามสภาพจริง 
และผลที่เกิดจากการด าเนนิงาน อีกทั้งให้มีความสม่ าเสมอในการเขียน SAR  
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ภาคผนวก 
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บันทึกภาคสนาม 
 
1. บันทึกภาคสนาม – บทสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สัมภาษณ์อาจารย ์

1. อาจารย์มีทัศนคติเชงิบวกต่อการประกันคุณภาพ 
2. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน 
3. อยากให้มีการพัฒนาฝา่ยสนับสนุนให้สามารถสนบัสนนุการด าเนินงานของบุคลากร 
4. ด้านวิจัย การขอทุนสถาบันและการท าวิจัยที่เก่ียวกับการเรียนการสอน อยากให้คณะ/มหาวิทยาลัย 

สนับสนนุให้มากข้ึน ในประเดน็  
- การสอน เป็นการอบรม การท า มคอ. มีความเข้มแข็ง มีการสอนแบบใหม่ๆ  
- จุดด้อย เวลาในการท าวิจัย กงัวลเร่ืองเวลาในการจัดท า 
- การประเมินรอบ 6 เดือน จะเป็นการกระตุ้น 
- ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม ไม่คอ่ยได้เข้าร่วม และในส่วนของคณะฯ บุคลากรค่อนข้างเข้าร่วมน้อย 
- บริการวิชาการ โครงการเด่น เป็นโครงการทีไ่ด้ร่วมกับชุมชน ทั้งหมดในการจัดท าต่อยอดเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยการอ้างอิงการจัดท าโครงการ โดยผู้รบัผิดชอบโครงการมีเอกสารเป็นของ
ตัวเอง  

5. อยากให้คณะพัฒนาดา้น 
- การพิจารณากรอบอายุในการศึกษาต่อ ป.เอก ไม่ควรจ ากัดอายุ 
- อยากให้จัดภูมิทัศน์รอบคณะพยาบาลศาสตร์ 
- ต้องการฝ่ายสนับสนนุมาช่วยงาน และอยากให้ฝ่ายสนับสนนุเรียนรู้งานในส่วนของอาจารย์เพือ่ที่จะได้
ช่วยงานอาจารย์ ซึ่งใชบุ้คลากรในจ านวนที่มีอยู่ 

 
สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนนุ (ฝ่ายวิชาการ แผนงาน สารสนเทศ บริหารคน) 

1. แผนงาน วิธีการท าแผน ไม่มีวัตถุประสงค์ของแผน ยงัไม่เห็นความส าเร็จของแผน วิธีการท าแผน 
2. (การท าความเสีย่ง) ได้ประเดน็มาจากการ KM OSCE โดยเป็นการท า KM ร่วมกับ 6 สถาบนั ในจังหวัด

อุบล โดยหมุนเวียนกันเป็นเจา้ภาพ / มีการมาประชุมร่วมกัน แล้วให้ไปด าเนินการ แล้ว มาประชุม
แลกเปลี่ยนซึ่งกนัและกัน(มีความพยายามท า แต่ยังไม่ครบวงจร เพราะมีการท าแค่ครั้งเดียว) 

3. การท าแผนบุคคล มีการพยายามจะท าระบบสารสนเทศเพื่อมาสนับสนนุการปฏบิัติงารน 
4. อาจารย์บางคนไม่ให้ความส าคญักับการใช้งานผา่นระบบสารสนเทศเท่าที่ควร โดยอาจารย์อาวุโส 
5. นโยบายของมหาวิทยาลัยพยายามผลักดนัให้ท าใช้ระบบสารสนเทศอยู่ แต่ ผู้บริหารยังไม่เห็น

ความส าคัญ 
6. คณะท าโครงการเยอะ แต่มีหลายโครงการที่มีความซ้ าซ้อน ดังนัน้ ควรมีการวิเคราะห์โครงการทีจ่ัดสรร

ในการด าเนินงาน ว่าท าไปแล้วตอบตัวบ่งชี้ การด าเนนิงาน วัตถุประสงค์ของแผนงานของคณะได้หรือไม่ 
7. แผนพัฒนาบุคลากร มีการท าอยู่ แต่ยังไม่มีระบบและกลไกการพิจารณา ขั้นตอน การท างาน การ

พิจารณาดา้นงานบุคคล อาจต้องมีเหตุผล ธรรมชาติของศาสตร์วิชา และความจ าเป็นที่ตอบสนอง
ภารกิจของคณะ  

8. ฝ่ายแผน และบุคคล ต้องร่วมกนัพิจารณาแผน วิเคราะห์กรอบอัตราก าลังใครเป็นคนพิจารณา 
 
สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

1. นศ. ตั้งใจท างาน มอบหมายงานแล้วด าเนินงานดี ความรู้ดี เปดิใจรับในการท างานพร้อมใช้งานในระดับ
หนึ่ง 

2. อาจารย์ที่ปรึกษา/นิเทศงานจาก ม.อุบล ไปชว่ยดูแลนักศึกษา ร่วมด้วย ซึ่งดีมาก 
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3. อาจารย์ร่วมฝึก/นิเทศ มีสัมพันธภาพกับโรงพยาบาลเครือข่ายด้วยเป็นอย่างดี 
4. อยากให้ คณะ เน้นภาคการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความช านาญมากข้ึน 
5. อยากให้คณะเสริมความรู้เรียน HA เพื่อเวลาไปท างานในโรงพยาบาล จะได้รันงานต่อไป 
6. นักศึกษามีความสัมพันธ์ภาพกับคนอ่ืนได้ดี ท างานเปน็ทีม  
7. อยากให้คณะ ร่วมกับ โรงพยาบาล/ศูนย์ฝึก ท า R2R / ท าวิจัยรว่มกัน หรือจัดประชุมวิชาการรว่มกัน 
8. อยากให้อาจารย์ของคณะช่วยจดัอบรมทางวชิาการชีพ กับโรงพยาบาลเครือข่าย/ศูนย์ฝึก 

 
สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจบุัน 

1. นศ.ใหม ่ยังปรับตัวในระบบการเรียนในมหาวิทยาลัยไมไ่ด้ แต่มรีุ่นพี่ และอาจารย์ให้ค าแนะน า 
2. คณะ มีการจัดปฐมนิเทศกับ นศ.ใหม่ นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างรุ่นพี่ และอาจารย ์
3. นศ.ที่เลือกเข้ามาเรียน เนื่องจากมีความประทบัใจจากการสัมภาษณ์ เลยเลือกเรียนที่คณะ นอกจากนี้ 

ได้รับการแนะน าจากรุ่นพีท่ี่โรงเรียนด้วย 
4. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดีมากช่วยเหลือด้านการจัดตารางฝึกงาน การเรียน อื่นๆ การแบ่งเวลา 
5. มีอาจารย์ประจ าชัน้ นอกเหนือจากอาจารย์ทีป่รึกษา 
6. การสื่อสารกัน มีเฟส ร่วมกันกับทุกชั้นปี  
7. มีการประเมินวิชาการเรียนการสอน สายตรงคณบดี  
8. มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา มีการทบทวนแผน และใช้ผลประเมินปีทีผ่า่นมา 
9. มีการให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ  
ความภาคภูมิใจ 
1. มีอุดมการณ์และภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาที่ ม.อุบล 
2. เรียนแล้วสามารถท าประโยชน์ และช่วยเหลือชุมชนไดจ้ริง 
3. ท าให้รูส้ึกเป็นผู้ใหญ่ ได้ลงมือปฏิบัติได้ เชน่ ในการท าโครงการสโมสรนักศึกษา 
4. อาจารย์ และรุ่นพี่ มีการปลูกฝัง การตรงต่อเวลา การเคารพผู้ใหญ่ทุกระดับ  
5. โครงการลูกฮักลูกแพง โดยมีการบูรณาการโครงการบริการวชิาการกับรายวิชาการ และลงภาคปฏิบัติ

จริง และสามารถน ามาวิเคราะห์และท านวัตกรรม 
 
สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า 

1. ภาพลักษณ์ของบัณฑิตทีจ่บจากคณะ คน/หน่วยงานภายนอก (หน่วยงานที่ของผู้ให้การสัมภาษณ์) วา่ 
 - คนมักมองว่านักศึกษาทีจ่บจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่เก่งปฏิบัติ  แต่จะเก่งดา้นวชิาการ 
 - คนมองว่า นักศึกษาที่จบจากวทิยาลัยพยาบาลฯ จะเก่งด้านปฏิบัติมากกว่านักศึกษาของคณะ 

2. บัณฑิตมองว่า ตนเองมีจุดด่อน จุดด้อย อย่างไรเมื่อเทียบกับสถานอ่ืน 
 - เรามีจุดเด่นด้านการให้บริการแก่ชุมชน เราเข้าใจความเชื่อในการรักษาของคนในชุมชน และเรา
สามารถอธิบายการดูแลตนเองในขณะป่วยให้แก่ผู้ป่วยที่มีวัฒนธรรมและความเชื่อในการรักษาอ่ืนๆ ได้ดี 

3. สิ่งที่อยากให้คณะเพิ่มเติม ปรับปรุงพัฒนา 
 - อัตราอาจารย์นิเทศทีไ่ด้สัดส่วนต่อนักศึกษาที่ในขึน้ฝึกปฏบิัติ (ใน Ward) 
 - อาจารย์มีประสบการณ์มาก 
 - มีระบบทีป่รึกษาที่ดี  
 - มีระบบการติดตามนักศึกษาทีด่ี 
 - คณะมีกิจกรรมและโครงการทีใ่ห้น้องๆ มีส่วนร่วมเยอะแต่ยังขาดกิจกรรมที่ต้องพบกับสหวิชาชีพที่
หลากหลายในการปฏิบัติ ท าให้เวลาปฏิบตัิงานจริง น้องๆ ไม่สามารถทนแรงกดดนัได้หรือทนแรงกดดันไดน้้อย 
ยกตัวอย่างการเข้าค่ายที่คา่ยทหาร เป็นกิจกรรมที่ดีควรให้น้องๆ ฝึกรับแรงกดดันรอบข้างคลา้ยๆ กิจกรรมนี้ 
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 - ทักษะภาษาอังกฤษอยากให้คณะเพิ่มให้กับน้องๆ หรือการเพิ่มทักษะด้านภาษาพม่าและภาษากัมพูชา 
เนื่องจากมีคนไข้กลุ่มนี้เพิ่มมา 
 - ความอดทนต่อแรงกดดัน 
 
2.  ภาพถ่าย 
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