
      

 

รายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2560 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

โดย 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. วัน/เดือน/ปี ที่รับการตรวจประเมิน 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร ์ ปีการศึกษา 2560 
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงานระหวา่ง วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) รองศาสตราจารยส์มใจ พุทธาพิทักษ์ผล ประธานกรรมการ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรเวทย ์อุทโธ กรรมการ 
3) นางรวีวรรณ เผ่ากัณหา กรรมการ 
4) นายฐิติเดช ลือตระกูล กรรมการ 
5) นางสาวศุภกัญญา จันทรุกขา กรรมการ 
6) นายรัฐพล  แมน่ธน ู เลขานุการ 

 

4. วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

- การวางแผน 

1) การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานตาม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

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

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินิสิตนักศึกษาและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียคณะพยาบาลศาสตร์ 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของคณะพยาบาล
ศาสตร์เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อผู้บริหาร
และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ซักถามและขอ
ความเห็นเพิ่มเติม 
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3) การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ และการ

ตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลใน
ภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
น าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2560แก่หน่วยรับตรวจ 
รับทราบภายใน 30 วัน เพื่อใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่คณะพยาบาลศาสตร์

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

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพิ่มเติม เช่น นักศึกษา บัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 

- ตารางการตรวจเยี่ยม 
วันพฤหัสบดีที่   13  กันยายน  2561 

เวลา กิจกรรม ห้องประชุม 
08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชมุเพื่อแบ่งความรับผิดชอบตาม

องค์ประกอบ 
ห้องประชุมดอกมันปลา 

ชั้น 3 
09.00 - 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รับฟังการน าเสนอผลการด าเนินงานของ

คณะฯ ห้องประชุมดอกมันปลา 
ชั้น 3 10.00 - 11.00 น. สัมภาษณ์คณบดี/ รองคณบด/ีผูช้่วยคณบดี / หัวหน้ากลุ่มวชิา 

11.00 - 12.00 น. สัมภาษณ์ผูแทนอาจารย์ 
12.00 -  13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   

 
 
 

13.30 - 13.30 น. 
 

13.30 - 14.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ แบ่งการสัมภาษณผ์ู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เป็น 2 ทีม ดังนี้ 
สัมภาษณ์กลุ่มที่ 1 สัมภาษณ์กลุ่มที่ 2 

ผู้แทนนักศึกษา 
(ห้องประชุมบัวอบุล ชัน้ 3) 

ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
(ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น 2) 

ศิษย์เก่า  
(ห้องประชุมดอกมันปลา ชั้น 3) 

ผู้ใช้บัณฑิต 
(ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น 2)  

14.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมินฯ และให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินฯ 

ห้องประชุมดอกมันปลา 
ชั้น 3 

16.30 – 17.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอผลการตรวจประเมินฯ ต่อคณะ และ
เปิดโอกาสให้ซักถามผลการประเมินฯ 

ห้องประชุมดอกมันปลา 
ชั้น 3 
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ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อ

วันที่ 13 กันยายน 2561 พิจารณาผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ โดยไม่นับ
รวมตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม เนื่องจากคณะพยาบาลศาสตร์  ใช้ผลการประเมินหลักสูตรตาม
เกณฑ์สภาการพยาบาล โดยรับรองหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2563 รายละเอียดตามหนังสือดวนที่สุด จากสภา
การพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/021 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง การพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่
คณะได้จัดเตรียม, เอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR), การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานที่ด าเนินการ และการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 

พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ในภาพรวม ได้ผลการประเมินคุณภาพภายใน อยู่ใน
ระดับ “ดี” (ค่าคะแนน 3.88 จากคะแนนเต็ม 5.00)  

การวิเคราะห์แยกรายองค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานในระดับ “ดีมาก” จ านวน 2 องค์ประกอบ คือ ด้าน
การวิจัย (5.00) และด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (5.00) ส่วนผลการด าเนินงานในระดับ “ดี” จ านวน 1 
องค์ประกอบ คือ ด้านการบริหารจัดการ (4.50) ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในระดับ “พอใช้” จ านวน 2 องค์ประกอบ คือ 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3.00) และด้านการผลิตบัณฑิต (2.90) 

หากพิจารณาด้านมิติของระบบประกันคุณภาพ พบว่า ปัจจัยด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับดีมาก (5.00) โดยมีปัจจัย
ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับดี (4.00) ถึงแม้ว่า คณะจะมีปัจจัยการน าเข้า อยู่ในระดับพอใช้ (3.38)  
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ส่วนที่  3 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ 

 
1) ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 

ตัวบ่งชี ้
ผลการ

ประเมินป ี59 

พยาบาลศาสตร ์
ผลงาน
เทียบค่า
เป้าหมาย เป้าหมาย 

SAR 60 ค.กก.ประเมิน  ปี 60 

คะแนน 
ผลงาน  

(ข้อ/ร้อยละ) 
คะแนน ผลประเมิน 

1. การผลิตบณัฑิต 
  

1.96   3.70   2.90 พอใช้   

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   -    ไม่ประเมิน  -     -     -    ประเมินโดย
วิชาชีพ 

  -    

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.08 15.63 2.63 21.05 2.63 พอใช้ / 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0.69 10.53 0.88 10.53 0.88 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

X 

1.4 จ านวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

0.00 -1.00 5.00 -1.25 5.00 ดีมาก X 

1.5 การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตร ี 4.00 6 5.00 4 3.00 พอใช้ X 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3.00 6 5.00 4 3.00 พอใช้ X 

2. การวิจัย 
  

3.80   5.00   5.00 ดีมาก   

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์  

5.00 6 5.00 6 5.00 ดีมาก / 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  4.46 67,891.00  5.00  67,890.91  5.00 ดีมาก X 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั  1.94 31.58 5.00 31.58 5.00 ดีมาก X 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม  
  

5.00   5.00   5.00 ดีมาก   

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  5.00 6 5.00 6 5.00 ดีมาก / 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  

3.00   5.00   3.00 พอใช้   

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00 6 5.00 4 3.00 พอใช้ X 

5. การบรหิารจดัการ 
  

5.00   5.00   4.50 ดี   

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

5.00 7 5.00 6 4.00 ดี X 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  5.00 6 5.00 6 5.00 ดีมาก / 

คะแนนการประเมิน ระดับคณะ 3.26   4.46   3.88     

ระดับคุณภาพ พอใช้   ดี   ดี     
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2) ตาราง ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 
พยาบาลศาสตร์ 

ผลการประเมิน 
Input Process Output รวม 

1. การผลติบัณฑิต      2.84       3.00         -         2.90  พอใช้ 

2. การวิจัย      5.00       5.00      5.00       5.00  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ        -         5.00         -         5.00  ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม          -         3.00         -         3.00  พอใช้ 

5. การบริหารจัดการ        -         4.50         -         4.50  ด ี

คะแนนเฉลี่ย 
 3.38   4.00   5.00   3.88  

 พอใช้ ดี ดีมาก ดี 

 
3) ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน   

 ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. การก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนงานต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน สะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการ

อย่างแท้จริง 
2. การน าเสนอผลการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ควรอธิบายให้เห็นระบบ กลไก และกระบวนการ

ด าเนินงาน รวมทั้งผลที่เกิดจากการด าเนินงานที่สอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์ของคณะ 
 

 ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบณัฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. คณะสามารถพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2. คณะมีระบบและกลไกการดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดี 

ได้แก่ อาจารย์ทีป่รึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้น 
ระบบสายรหัสที่ผูกพนัและแน่นแฟ้น 

คณะควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคลเพื่อให้อาจารย์มี
สมรรถนะที่ขับเคลื่อนสู่วสิัยทัศน์ของคณะ 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

1. ควรก าหนดตัวบ่งชี้และวตัถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของคณะ 

2. ควรประเมินความส าเร็จของแผนฯ ตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนฯ 

การให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า 

1. ควรมีการจัดบริการวิชาการโดยให้สิทธิประโยชน์แก่ศิษย์
เก่าในการเพิ่มพูนความรู้ที่เปน็ประโยชน์ต่อการประกอบ
วิชาชีพ เช่น กฎหมาย และสามารถน าไปใช้เก็บคะแนน
สะสมในการต่อใบประกอบวิชาชีพ 

2. ควรมีระบบการช่วยเหลือศิษย์เก่าที่ไม่ผา่นการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ 
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องค์ประกอบที่ 2: วิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ได้รับการสนับสนนุทุนวจิัยจากหน่วยงานภายนอกใน
งบประมาณทีสู่ง 

คณะควรเร่งด าเนินการจัดสรรงบประมาณภายในเพื่อสนับสนนุ
ทุนวิจัย สง่เสริมงานวิจัยให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ 

มีระบบทีป่รึกษาในการผลิตผลงานทางวชิาการและ
งานวิจยั โดยมีค าสั่งแต่งตั้งทีป่รึกษางานวิจัยอย่างชัดเจน 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
เพิ่มผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เพื่อตอบวิสัยทัศน์
ของคณะ 

ขยายเครือข่ายการวิจัยกับต่างประเทศ หรือ จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนอาจารย์เพื่อท าวิจัยกับต่างประเทศ 

 
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีการบูรณาการบริการวชิาการแก่สังคมกับการสอนและ
การวิจัย มีการพัฒนาเปน็โจทยก์ารวิจัย 1 โครงการ 

ควรมีการขยายการด าเนินการบรูณาการไปสู่กลุ่มวิชาอ่ืนๆ  โดย
ใช้กระบวนการการจัดการความรู้ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานของแผนงานบริการวิชาการแก่
สังคม  
ตัวบ่งชีท้ี่ไมส่อดคล้อง เช่น การก าหนดตัวบ่งชี้ผลลัพธ์เชงิ
ปริมาณ เป็น จ านวนนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์
ส่งเสริม/ดูแลสุขภาพ 2 ชิ้นงาน (เก้าอ้ีขยี้โรค และ ชา
รางจืด)) 

การก าหนดตัวบ่งชี้ทีส่ะท้อนผลการด าเนินงานของการบริการ
วิชาการ 
 

การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของพื้นที่ที่ให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 

ควรเปรียบเทียบผลลัพธ์และผลกระทบของบริการวิชาการแก่
สังคมที่คณะได้ด าเนนิการให้กับชุมชนแตล่ะพืน้ที่ 

 
องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีโครงการที่ตอบสนองแผนยทุธศาสตร์ ของคณะ และ
มหาวิทยาลยั รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานของแผนงานท านบุ ารุงศลิปและ
วัฒนธรรม 

น าเอาตัวบง่ชี้ของแผนยุทธศาสตร์มาเป็นแนวทางในการประเมนิ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ ประจ าปี 
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องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
บุคลากรในคณะทุกระดับเห็นความส าคัญและให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ 

การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อรองรับการใช้เกณฑ์ EdPEx 
ในปีหน้า 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การระบุความเสี่ยงที่ยังไม่ครอบคลุมปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ ทีอ่าจจะความเสี่ยงสูงต่อ
การด าเนินงานตามพนัธกิจของคณะ 

ควรระบุความเสี่ยงจาก “ปัจจัยภายนอก” หรือ “ปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้” ที่ส่งผลต่อการด าเนินการตามพันธกิจคณะ 
เช่น การไม่สามารถสรรหาอาจารย์พยาบาลได้ตามแผนการเปิด
หลักสูตรใหม่ เนื่องจากภาวะการขาดแคลนอาจารย์พยาบาลใน
สถาบนัการศึกษาทั่วประเทศ  

ระบบและกลไกการจัดการความรู้ของคณะยังไม่ชัดเจน ควรมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดการความรู้ของคณะ เพื่อ
สร้างระบบและกลไกตั้งแตท่ี่มาของประเด็นความรู้ การได้มาซึง่
แนวปฏิบัตทิี่ดีจากความรู้ในตัวบุคคล และพฒันาการจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ เพื่อให้สามารถน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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ภาคผนวก 
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บันทึกภาคสนาม 
 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ 

 การปรับเปลี่ยน/หลักการคิดต้นทุนหลักสูตร การค านวณกลยุทธ์ทางการเงิน ที่มหาวิทยาลัยมีการ
ปรับเปลี่ยน และไม่สอดคล้องกบัต้นทนุของคณะ 

 มหาวิทยาลยัมีการปรับวสิัยทัศน์ กลยุทธ์ ท าให้คณะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายรอบ 
 แผนงบประมาณลา่ชา้ เนื่องจากมีการปรับแผนหลายรอบ 
 การติดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ตามกระบวนการของมหาวทิยาลัย 
 ความเสี่ยง มีการสรุปทบทวนประเด็นจากปีทีผ่่านมา แล้วให้ฝ่ายต่างๆ เสนอประเด็นความเสี่ยงเข้ามา 

ทั้งนี้ ค.กก. เสนอว่า ให้พิจารณาว่า ปัญหาที่ยกมาด าเนนิการ เป็นความเสีย่ง หรือ ปัญหา 
 KM ได้มาจากการหารือใน 3 สว่น คือ ฝ่ายบริหาร วิชาการ และสายสนบัสนุน แต่เปน็เพียงเกณฑ์ขั้นต่ า 

แต่ตอนนี้ยังไม่มีการจัดท าระบบในการติดตามตรวจสอบว่าใครเข้ามาใช้งานบ้าง ทั้งนี้ ค.กก.เสนอท า 
facebook page 

 ค.กก. เสนอว่า ประเด็น KM มีความส าคัญ เหมือนกับความเสีย่ง ดังนัน้ คณะอาจท าเปน็แผนกลยุทธ์ใน
การปรับปรุง โดยจัดท า KM  ที่เห็นถึงกระบวนการปรับปรุง และผลจากการปรับปรุงอย่างชัดเจน (อาจ
วัดให้เห็นเชิงสถิติ) 

 การดูแล นศ. จัดให้ นศ.รุ่นพี่รุ่นน้อง ศิษย์เก่ามาคุยกัน และจัดท า facebook และ line ในการสื่อสาร
แลกเปลี่ยน 

 นศ.ที่สอบวิชาชพีไม่ผา่น โดยคณะติดตามสอบถาม นศ.ที่ไปสอบรายบุคคล (ให้หัวหน้าห้องแจ้งมา ดู
จาก facebook สอบถามกับอาจารย์ที่ปรึกษา) ว่า ใครสอบผ่านไม่ผา่น ซึง่ก่อนหน้าสอบ คณะจัด
กิจกรรมเสริมความรู้ความมั่นใจก่อนสอบ (เช่น คณะให้โจทย์/แนวสอบ ให้ นศ. Discuss กัน) 

 คณะมีการสอบถามข้อมูลการพจิารณารับ นศ. เข้าท างานกับ รพ./สถานพยาบาลโดยรอบใกล้เคียงพื้นที่
จังหวัดอุบล โดยส่วนใหญ่พิจารณาจากการสอบผ่านใบประกอบด้วย ซึ่งคณะน าข้มลู/นโยบายส่วนนี้
แจ้ง นศ.  

 การแบ่งโครงการจัดกิจกรรม นศ. ใหญ่ๆ 3 โครงการ โครงการให้สโมสร นศ. ท า (โดยเสนอและ
พิจารณาตัดงบโครงการกันเอง) / คณะจัดท าดูแลสวสัดิการ นศ. / คณะจัดท าพัฒนา นศ.ที่เสริมให้กับ 
นศ.ที่สอดคล้องกับ นศ. และมหาวิทยาลัย 

 การเลือกหัวข้อ/ธีมการบริการวิชาการ โดยดูจากยุทธ์ศาสตร์มหาวิทยาลัย (การเนน้สังคมสูงวัย) โดย
อาจารย์ที่จะท าโครงการ ต้องพิจารณาธีมนี้ โดยมหาวทิยาลัยมกีารส ารวจชุมชนรอบมหาวทิยาลัย 5 
ชุมชน แล้วสรุปเป็นปัญหา โดยคณะก าหนดให้อาจารย์ที่จะท าพิจารณาจากส่วนนี้ 

 แผนพัฒนาบุคลากร จัดอบรมเพิ่มเติม ให้กับอาจารย์ที่เก่ียวข้อง เช่น อาจารย์ใหม่ เน้นอบรมด้านการ
เรียนการสอน / อาจารยท์ั่วไป เน้นการอบรมเสริมระยะสั้น / ทัง้นี้ การเปิดรับสมัครอาจารย์ทดแทน
อาจารย์ที่ลาศึกษา ยังไม่มีคนมาสมัคร ประกอบการเกณฑ์การเข้ามาเป็นอาจารย์ต้องสอบภาษาอังกฤษ 
ด้วย ซึ่งท าให้เกณฑ์ที่มาสมัครที ่ม.อุบล สูงกว่ามหาวทิยาลัยอ่ืนโดยรอบ ประกอบกับเงนิเดือน 

 ตัววัดในหมวด 7 คณะใช้วิธีการสืบค้น แต่ยงัไมไ่ด้มาจากการวิเคราะห์ความจ าเปน็ที่เปน็ตัวชีว้ดัที่
สะท้อนเปา้หมายตามกลยุทธ์ของคณะ 

 คณะอาจต้องเตรียม Result หมวด 7 ให้ครบทุกฝ่าย ทุกด้าน โดยต้องเตรียมคู่เทียบ และข้อมลูพื้นฐาน
ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 
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สัมภาษณ์อาจารย ์
 อาจารย์และบุคลากรให้ความรว่มมือในการท างาน 
 การสื่อสารการด าเนนิงาน/แผนปฏิบัติงาน มีพี่เลี้ยงแนะน า มีการปฐมนิเทศ มีการประชุมประจ าเดือน 

(กลุ่มสาขาวิชา) ได้รบัทราบข้อมูลหลากหลายช่องทาง เช่น facebook กลุ่มอาจารย์ 
 มีการประชุมปรับแผน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทัง้ฝ่ายบริหาร วิชาการ และสายสนับสนนุ (เป็นการประชุม

กลุ่มใหญ่ของคณะ) 
 มีการแต่งตั้ง ค.กก.ฝ่ายต่างๆ เพื่อก ากับติดตามผลงานตามตัวชี้วัด  
 อาจารย์ที่ปรึกษา มีช่องทางติดต่อกลุ่ม line นศ.  
 อาจารย์ 1 ท่าน ดูแล นศ. 15 คน มีอาจารยป์ระจ าชั้น นศ./ อาจารย์ที่ปรึกษา ดูแลสวสัดิการอ่ืนๆ 
 มีพี่เลี้ยงด้านงานวิจัย เพื่อ progress งานวิจัยมากข้ึน / process การดูแลพี่เลี้ยงงานวิจัย ไม่ได้เป็น

ระบบขั้นตอน แต่เป็นลักษณะ informal แต่มีช่องทางต่างๆ ในการสื่อสารกัน 
 มีกระบวนการทบทวนทิศทางงานวิจัยของคณะ โดยคณะมโีครงการเด่นๆ คือโครงการลูกฮักลกูแพง 

(program พัฒนาคุณภาพชีวิต) เป็นโครงการระยะยาว ต่อเนื่องมา 7 ปี โดยมีการขยายพืน้ที่ชมุชน 
โดยรอบมหาวิทยาลัย 

 คณะมีการก าหนด/สนับสนนุการขอต าแหน่งทางวชิาการ โดยมกีารเชิญผู้ทรง/ผูบ้ริหารมหาวิทยาลัยที่
รับผิดชอบมาบรรยายสร้างความเข้าใจ โดยมีขั้นตอนคือ ดูระยะเวลาการปฏบิัติงานที่ควรต้องขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยอาจารย์แจ้งความประสงค์ให้คณะ เพื่อวางแผนการพิจารณาหนว่ยกิตการ
ออกฝึก 

 มีการท า KM ทั้งในส่วนของคณะ และ KM 5 สถาบนั  
 มหาวิทยาลยั/คณะ ควรมีการจดัสวัสดิภาพและความปลอดภัยของอาจารย์ และ นศ. ในการออกวิเทศ 

นศ. /ฝึกประสบการณน์อกสถานที่ เช่น การหารือ/ท าข้อตกลงกับสถานชุมชนกรณีเจ็บป่วยระหว่าง
ออกนิเทศ นศ. หรือมีระบบการช่วยเหลือ เป็นต้น 

 การบูรณาการมีการพิจารณาร่วมกัน โดยดูแผนภาพรวมของคณะโดยฝา่ยบริหาร ซึ่งดูความเชือ่มโยง
การด าเนินงาน 

 การจัดสรรทุนวิจัยของคณะ ยงัไม่ได้จัดสรร มา 2-3 ปีแล้ว คณะมีระบบการจัดสรร (มี ค.กก.วิจัย) แต่มี
ปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย ดังนัน้ อาจารย์จึงเลือกใช้ทุนส่วนตวัในการท าวิจัย หรือตีพิมพ์  

 สิ่งที่อยากให้คณะด าเนนิการให้ได้ คือ สรรหาอาจารย์ให้ได้ เนื่องจากอาจารย์ไม่เพียงพอ 
 คณะมีการเตรียมเงินสนบัสนุนขวัญและก าลงัใจให้อาจารย์ เช่น เชิดชูอาจารย์ การเผยแพร่ทางเวบ การ

ให้เงินสนับสนุนการเผยแพร่ เป็นต้น 
 คณะควรสนับสนนุแหล่งสนับสนุนดา้นการใช้ IT และเงินทุนวจิยัให้เพียงพอ เพื่อเป็นการเสริมแรงใน

การท างานวิจัย 
  การประชาสัมพนัธ์การเข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพอและ

เข้าถึงบุคลากรทุกคนให้มากข้ึน 
 
สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจบุัน 

 อาจารย์ให้ความกันเองกับ นศ. / อาจารย์ทีป่รึกษาดูแลให้ค าปรกึษา และให้การช่วยเหลือ 
 รุ่นพี่ รุ่นน้อง มีการปฎสิัมพันธ์กนัดี 
 คณะและมหาวิทยาลยั ได้ค าแนะน า/ประชาสัมพันธ์การท างาน part time นอกเวลา เชน่ เก็บข้อมูล

งานวิจยักับอาจารย์ การจัดชัน้หนังสือ เป็นตน้ 
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 มีช่องทางในการสื่อสารระหวา่งอาจารย์และนักศึกษา เช่น facebook เสริมสร้างความเปน็กันเอง
ระหว่างกัน 

 การจัดโครงการพัฒนานักศึกษา กลุ่มสโมสรมีการพิจารณาวัตถปุระสงค์ รูปแบบโครงการกิจกรรม เพื่อ
ไม่กระทบกับการเรียนการสอน และกิจกรรมครบถ้วนตามโดเมน 5 ด้าน 

 ทีมสโมสร นศ. มีการสื่อสารกันระหว่างอาจารย์ นศ.ทุกชั้นปีไดม้ีส่วนร่วมในการพิจารณาร่วมกัน มีการ
ถ่ายทอดการจัดกิจกรรมและการกระจายงานร่วมกันท าทุกชั้นปี 

 แหล่งฝึก มีไกลบา้ง แต่คณะมีการสนบัสนนุรถยนต์พาไป / ปัญหาแหล่งฝึกบางแห่งอุปกรณ์ไมค่รบถ้วน  
 อยากให้ปรับรายวิชาบางรายวชิา ควรปรับรายวชิาบางวิชาให้มาเรียนเทอม 1 เพื่อไม่ให้หนักในเทอม 2 

ซึ่งจะเรียนวิชาในคณะมากข้ึน เช่น biochemist เป็นตน้ 
 สนับสนนุให้คณะจัดการฝึกประสบการณ์ร่วมกับวชิาชีพอื่นภายในชุมชน ซึ่งตอนนี้มีโครงการ IPE ที่ให้ 

นศ.มาฝึกร่วมกัน น าบทบาทวิชาชีพมาพัฒนาชุมชน การท างานเป็นทีม โดยมีคณะที่เข้าร่วมคือ 
พยาบาล สาธารณสุข แพทย์ เภสัช และศลิปศาสตร์ (สาขาพฒันาสงัคม) ซึ่งจัดเปน็ปีแรก อยากให้มีการ
จัดอย่างต่อเนื่อง 

 อยากให้คณะจัดห้อง/พื้นที่ในการท ากิจกรรมกลุ่ม ท างานกลุ่ม เพื่อไม่ให้รบกวนนักศึกษาคนอ่ืน 
 อยากให้มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสืบค้นในห้องสมุด และมปีริมาณหนังสือที่มากข้ึน เพียงพอส าหรับ

นักศึกษาในการสบืค้น 
 คณะควรมีอุปกรณ์ในเร่ือง IT ที่ครบถ้วนสนบัสนุนการเรียนการสอน เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่

อาจารย์ผู้สอน โดยเฉพาะอาจารย์ต่างคณะที่มาสอน 
 วิชาเสรี ไมส่ามารถเลือกวิชาที่ นศ.ต้องการเรียนได้ เนื่องจากถูกจ ากัดด้วยเวลาเรียนและหลักสูตรที่ต้อง

เก็บหน่วยกิตให้ครบ 
 อยากให้สนับสนุนทนุการศึกษา โดยเฉพาะ นศ.บางคนยังขาดแคลนค่าใช้จา่ยในการเล่าเรียน 
 อยากให้เพิ่มที่จอดรถให้มากข้ึน 
 อยากให้มีห้อง/มุมนั่งเล่นในคณะ เพื่อการผ่อนคลายหลังเรียนเสร็จ 

  
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 

 จุดเด่นของคณะ บัณฑติจะโดดเด่นเร่ืองการพยาบาลชุมชน 
 อาจารย์และบุคลากรให้ความรู้ให้ความเป็นกันเอง   
 ทางคณะมี line กลุ่ม มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การประเมินต่างๆ  
 ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ของคณะ ความรู้พร้อมใช้ในการออกสู่สังคมการท างาน  
 คณะมีการเพิ่มเติมความรู้ให้ศิษย์เก่าอย่างต่อเนื่อง 
 อยากให้คณะเพิ่มเติมความรู้ด้านการปฏิบัติ ให้กับรุ่นน้องมากยิง่ขึ้น เช่น การเย็บแผล การเปน็ผู้ช่วย

หมอ อยากให้เน้นหัตถปฏิบัติการ การฝึกการข้ึนเวรบ่าย เวรดึก เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาปรับตัวได้ง่าย
ขึ้น เมื่อจบการศึกษา 

 คณะควรมีการเพิ่มหัวข้อการอบรมวิชาชีพทางการพยาบาลให้แก่นักศึกษาได้มีความตระหนักในการ
เรียนรู้มากขึ้น โดยอาจจะจัดท าให้ในรูปแบบการอบรมเพื่อเก็บแต้มหน่วยกิต  

 อยากให้เพิ่มเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่พยาบาลควรจะต้องเรียนรู้ เช่น หุ่นปฏบิัติการ  
 อยากให้คณะเพิ่มเติมกิจกรรมให้รุ่นพี่/ศิษย์เก่า มาท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การระดมทนุให้

ทุนการศึกษารุ่นน้อง กิจกรรมพบปะรุน่พี่รุ่นน้องเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท างาน การจัดงาน
คืนสู่เหย้า 

 อยากให้เน้นเร่ืองการมีมารยาทในการท างานกับพยาบาลอาชีพ 
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 อยากให้มีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะทางในระดบับัณฑิตศกึษา 
 อยากให้มีการสิ่งอ านวยความสะดวกมากข้ึน เช่น หอพักในเฉพาะนักศึกษาพยาบาล มีรถบัสของคณะ 
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กรอบการประเมิน โครงร่างองค์กร (Organization Profile, OP) 
ในรายงานผลการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา ปีการศึกษา 2560/ ปีงบประมาณ 2561 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ประเด็น 
เนื้อหาที่เขียน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ครบถ้วน บางส่วน ตอบไม่ได ้

1. ลักษณะส าคัญขององค์กร     
ก. สภาพแวดล้อม 
1. คณะ/วิทยาลยัมีหลักสูตร บรกิารที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบรกิารทางการศึกษา
อ่ืนๆที่ส าคัญอะไรบา้ง คณะ/วิทยาลัยใช้วธิีการอะไรในการจัดหลักสูตร บริการที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ 

 √  เสนอให้มีการวิเคราะห์อัตราการคงอยู่ อัตราการ
ส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาทีร่ับเข้าจากช่องทาง
ต่าง ๆ รวมทั้ง ความต้องการ ความคาดหวัง และ
ปัจจัยอ่ืนๆ  เพื่อการน าไปใช ้
โครงการบริการวิชาการ โดยเฉพาะกลุ่มที่เพิ่มรายได้ 
ควรมีการศึกษาติดตามความคาดหวัง และความ
ต้องการของกลุ่มผู้เรียน ผู้เรียนในอนาคต  

2.  ลักษณะที่ส าคัญของวฒันธรรมองค์กรคืออะไร จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ คา่นิยม
องค์กร และพันธกิจที่ระบไุว้ของคณะ/วิทยาลัยคืออะไร สมรรถนะหลักของคณะ/
วิทยาลัยคืออะไรและมีความเก่ียวข้องอย่างไรกับพันธกิจของคณะ/วิทยาลัย 

 √  ควรทบทวนสมรรถนะหลัก โดยพิจารณาจากผลการ
ด าเนินการทีด่ี/เหนือกว่าเป้าหมายของคณะพยาบาล
ศาสตร์ที่ผา่นมาซึ่งจะช่วยบอกความเชี่ยวชาญของ
คณะได้  
 

3. ลักษณะโดยรวมของผู้ปฏบิัตงิานคืออะไร แบง่เป็นกลุ่มและประเภทอะไรบา้ง 
ระดับการศึกษาของผูป้ฏิบัติงานเป็นอย่างไร ปัจจัยหลักที่จูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
มุ่งมั่นต่อการบรรลุพันธกิจของคณะคืออะไร ผู้ปฏิบตัิงานและภาระงานในคณะมี
ความหลากหลายอยา่งไร สวัสดกิารที่ส าคัญ และข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและ
ความปลอดภัย  

 √  อาจสามารถ segment บุคลากรให้ละเอียดขึ้น เช่น 
crosstab อายุ กับ ต าแหนง่งาน/ต าแหนง่ทาง
วิชาการ และหาอายุเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม จะช่วยให้ได้
ข้อมูลบุคลากรที่น าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้
สามารถบรรลุพนัธกิจ และวิสัยทัศน์ได้มากข้ึน 
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ประเด็น 
เนื้อหาที่เขียน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ครบถ้วน บางส่วน ตอบไม่ได ้

4. คณะ/วิทยาลยัมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี อุปกรณ์และสิง่อ านวยความสะดวก
ที่ส าคัญอะไรบ้าง 

√    

5. คณะ/วิทยาลยัด าเนนิการภายใต้เงื่อนไขข้อบังคับอะไรบา้ง ระเบียบการเงิน
และสภาพแวดล้อม และข้อจ ากดัการให้บริการของสถาบันคืออะไร 

√    

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
6. โครงสร้างและระบบธรรมาภบิาลของคณะ/วิทยาลัยมีลักษณะอย่างไร และ
ความสัมพันธ์เชิงรายงานระหว่างคณะกรรมการบริหารคณะ/วิทยาลัยและระดับ
มหาวิทยาลยั  

 √  ควรปรับปรุงโครงสร้าง (หนา้ 9) ให้ถึงระดับของ
อาจารย์ผู้สอน หรือคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เพื่อ
ช่วยให้เห็นช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรแต่
ละระดับอยา่งชดัเจน 

7.ส่วนตลาด ประเภทผู้เรียนและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่ส าคัญของคณะ/วิทยาลัยคือ
อะไร กลุ่มเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญอะไรต่อหลักสูตร 
บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การสนับสนนุผู้เรียนและผู้มีสว่นไดส้่วนเสียและการ
ปฏิบัติงานของคณะ/วิทยาลัย ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มต่างๆมี
ความแตกต่างกันอยา่งไร 
 

 √   
กรณีคณะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  เช่น โครงการอบรม
ผู้ดูแลผู้สงูอายุ หรือ หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง 
อาจมีการวิเคราะห์ส่วนตลาด ผูส้่งมอบและพนัธมิตร 
ของส่วนนี้เพิ่มข้ึนได ้
 
ควรระบุผู้ส่งมอบส าคัญ เชน่ ผูด้ าเนินการเก่ียวกับรถ 
รับ ส่ง นักศึกษาในการฝึกปฏบิตัิงานนอกสถานที่ 
เพื่อให้สามารถจัดท าเกณฑ์ และประเมินผูส้่งมอบได้
อย่างมีระบบ 

8.ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการที่ส าคัญคือใครบ้างมีบทบาทอะไรใน
การจัดหลักสูตร บริการที่ส่งเสรมิการเรียนรู้และสนบัสนุนผู้เรียนและผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย สถาบนัมีกลไกทีส่ าคัญอะไรในการสื่อสารและจัดการดา้นความสัมพันธ์
กับผู้ส่งมอบ ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้สว่นเสีย กลุ่มตา่งเหล่านี้มีบทบาทอะไรใน
กระบวนการสรา้งนวตักรรมของสถาบนัมีข้อก าหนดอะไรที่ส าคญัส าหรับผูส้่งมอบ 

 √  

2.สภาวะการณ์ขององค์กร  
ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
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ประเด็น 
เนื้อหาที่เขียน 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน 
ครบถ้วน บางส่วน ตอบไม่ได ้

9 .คณะ/วิทยาลยัอยู่ในล าดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตของ
สถาบนัเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันในภาคการศึกษาหรือตาดการศึกษา จ านวน
และประเภทของคู่แข่งและคู่ความร่วมมืออย่างไม่เปน็ทางการทีส่ าคัญเป็นอยา่งไร 

 √  ควรระบุเหตุผลในการเลือกคู่แข่ง คู่เทียบ และเร่ืองที่
ต้องการเปรียบเทียบ  

10.อะไรคือปัจจัยที่ส าคัญที่ก าหนดความส าเร็จของคณะ/วิทยาลัยเมื่อเปรียบเทียบ
กับความส าเร็จของคู่แข่งขันและคณะซึ่งให้บริการในลักษณะเดียวกัน อะไรคือ
ความเปลี่ยนแปลงหลักที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพการแข่งขันของคณะ/
วิทยาลัยรวมถึงโอกาสในการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ 

 √  

11.แหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่มีอยู่ส าหรับเชิงเปรียบเทียบและเชงิแข่งขันภายในชุมชน
วิชาการมีอะไรบ้าง แหล่งข้อมูลส าคัญที่มีอยู่ส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบส าหรับ
กระบวนการที่คลา้ยคลงึกันกับภายนอกชุมชนวิชาการคืออะไรและมีข้อจ ากัด
อะไรบ้างในการรวบรวมข้อมูลนัน้ 

 √  

ข. ความท้าทายเชิงกลยุทธ ์
12.ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธท์ี่ส าคัญด้านการศึกษา การเรียนรู้ 
ด้านการปฏิบัติการ ดา้นทรัพยากรบุคคล และด้านชุมชนของสถาบันคือ อะไร 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยนืของ
คณะ/วิทยาลัยคืออะไร 

 √  ควรทบทวนความทา้ทาย และความได้เปรียบเชิงกล
ยุทธ์  

ค. ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ     
13.ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินการ ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินผล การเรียนรู้ ระดับองค์กรและกระบวนการสรา้งนวตักรรมของคณะ/
วิทยาลัยมีอะไรบา้ง 

√    

 
 
 






