รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕8
(๑ สิงหาคม ๒๕๕8 – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕9)

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา
มหาวิทยาลัยนครพนม
ระหว่างวันที่ 5 - 6 เดือน กันยายน 2559

( รายงาน ณ วันที่ 6 เดือน กันยายน 2559 )

หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินใจ
คณะผู้ประเมินรับรองว่า
๑. ได้ทำกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีนครพนม
มหำวิทยำลัยนครพนม ระหว่ำงวันที่ 5 - 6 กันยำยน 2559 โดยค้นหำข้อมูลประกอบกำรตัดสินผล จำก
กำรวิเครำะห์ ร ำยงำนกำรประเมิน ตนเอง (SAR) หลั กฐำนเอกสำรอ้ำงอิ งต่ ำงๆ ของคณะวิช ำ ตรวจเยี่ย ม
หน่วยงำน ร่วมกับข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร ผู้แทนอำจำรย์ รวมทั้งผู้แทนนักศึกษำ
๒. เห็นชอบกับรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ ฉบับนี้ ทุกประกำร

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทรำวดี เธียรพิเชฐ)
สังกัด สภำกำรพยำบำล
ประธำนกรรมกำร

(ดร.นงณภัทร รุ่งเนย)
สังกัด วิทยำลัยพยำบำลพระจอมเกล้ำ จังหวัดเพชรบุรี
กรรมกำร

(ดร.นันทวัน เอื้อวงศ์กูล)
สังกัด คณะวิทยำศำสตร์ มหวิทยำลัยนครพนม
กรรมกำรและเลขำนุกำร

บทสรุปผู้บริหาร
1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตำมตรวจสอบคุณภำพและ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรที่ได้คุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรอุดมศึกษำของวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีนครพนม มหำวิทยำลัยนครพนม ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕8
ใน ๕ องค์ป ระกอบ ๑๓ ตัวบ่ งชี้ ตำมประกำศคณะกรรมกำรประกันคุณ ภำพภำยในระดับอุดมศึกษำเรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมกำรฯ
ประเมิน คุ ณ ภำพภำยใน เพื่ อให้ ได้ ข้อมู ล เชิงปริมำณ และเชิงคุณ ภำพ ที่ ส ะท้อนผลของกำรบริห ำรจัดกำร
หลักสูตรตำมเกณฑ์คุณภำพ ด้วยกำรศึกษำเอกสำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง สัมภำษณ์ผู้บริห ำร คณำจำรย์
นักศึกษำ เพื่อศึกษำถึงควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงควำมถูกต้องของข้อมูล
ผลการประเมินตามรายองค์ประกอบ พบว่า ผลกำรประเมินคุณภำพระดับคณะ ๕ องค์ประกอบ มี
ผลกำรประเมิ น อยู่ ในระดั บ ดี ค่ ำ เฉลี่ ย 3.90 ปั จ จั ย น ำเข้ ำ (Input) อยู่ ร ะดั บ พอใช้ ค่ ำ เฉลี่ ย 2.52
กระบวนกำร (Process) อยู่ ในระดับ ดีมำก ค่ำเฉลี่ ย 4.71 และผลลัพธ์ (Output) อยู่ในระดับ ดี ค่ ำเฉลี่ ย
3.82
องค์ประกอบที่มีคุณภำพอยู่ในระดับดีมาก มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 3
ค่ำเฉลี่ย 5.00
องค์ประกอบที่ 4
ค่ำเฉลี่ย 5.00
องค์ประกอบที่มีคุณภำพอยู่ในระดับดี มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 2
ค่ำเฉลี่ย 3.64
องค์ประกอบที่ 5
ค่ำเฉลี่ย 4.50
องค์ประกอบที่มีคุณภำพอยู่ในระดับพอใช้ มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1
ค่ำเฉลี่ย 3.47

คานา
เอกสำรฉบับนี้เป็นกำรสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ วิทยำลัยพยำบำล
บรมรำชชนนีนครพนม มหำวิทยำลัยนครพนม ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕8 ที่คณะกรรมกำรได้เข้ำมำประเมิน
ระหว่ำงวันที่ 5 – 6 กันยำยน ๒๕๕๘ ในกำรประเมินครั้งนี้คณะกรรมกำรได้ศึกษำเอกสำรกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) ของคณะวิชำ อีกทั้งศึกษำข้อมูลเชิงประจักษ์และกำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำร ผู้แทนอำจำรย์ และ
ผู้แทนนักศึกษำ เพื่อเป็นกำรสอบทำนข้อมูลรวมทั้งกำรตรวจเยี่ยมอำคำรสถำนที่
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะครั้งนี้ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีนครพนม
รับกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้ของคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ทั้งสิ้น 5 องค์ประกอบ ๑3 ตัวบ่งชี้
และข้อเสนอแนะที่คณะกรรมกำรได้เสนอรำยงำนฉบับนี้ คณะกรรมกำรหวังว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทรำวดี เธียรพิเชฐ)
ประธำนกรรมกำร
6 กันยำยน ๒๕๕9
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หน้า
หนังสือรับรองกำรประเมินและกำรตัดสินผล
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ตำรำง ป ๒ ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรประเมินระดับคณะ
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ รำยองค์ประกอบ
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะวิชำ
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๑
ส่วนที่ ๑
บทนา
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
วิท ยำลั ย พยำบำลบรมรำชชนนี น ครพนม มหำวิ ท ยำลั ย นครพนม ได้ ก่ อ ตั้ งขึ้ น ตำม
นโยบำยด้ำนกำรสำธำรณสุข ในแผนพัฒ นำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ ฉบับที่ ๖ (๒๕๓๐ – ๒๕๓๔)
กำหนดให้ มีกำรยกระดับ มำตรฐำนและพัฒ นำคุณ ภำพของกำรบริกำรสำธำรณสุ ขสู่ ตำบล โดยจัดให้ มี
พยำบำล ๑ คน ในสถำนีอนำมัยตำบลทุกแห่ง เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลำกรทำงด้ำนกำรพยำบำลให้เพียงพอต่อ
กำรดำเนินกำรด้ำนสำธำรณสุข กระทรวงสำธำรณสุขจึงได้จัดตั้งวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีนครพนม
ขึ้น อีก แห่ งหนึ่ ง เพื่ อรองรับ กำรจั ดกำรศึ กษำทำงกำรพยำบำลในเขตจังหวัดใกล้ เคี ยง เช่น มุก ดำหำร
สกลนคร หนองคำย เป็ นต้น เริ่มก่อสร้ำงโดยใช้งบประมำณผู กพั น ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีผู้ อำนวยกำร
คนแรกคือ นำงสำวสุภำ อยู่ยืน ผู้อำนวยกำรคนที่สองคือ นำงสำววรรณดำ มลิวรรณ์ ผู้อำนวยกำร
คนที่สำมคือ ดร. สมประสงค์ โอวำทกำ ผู้อำนวยกำรคนที่สี่คือ นำงเพ็ญศรี พงษ์ประภำพันธ์ และในปี
2548 วิทยำลั ยพยำบำลบรมรำชชนนี นครพนม ได้เข้ำสั งกัดมหำวิทยำลัยนครพนม มีคณบดีคนที่หนึ่ ง
คือ ผศ.เยำวลักษณ์ โพธิดำรำ และปัจจุบันคณบดีคือ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภำกร โดยมีควำมเป็นมำ ดังนี้
ปีกำรศึกษำ ๒๕๓๖ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีนครพนม เริ่มเปิดสอนหลั กสูตร
ประกำศนียบัตรพยำบำลศำสตร์
ปีกำรศึกษำ ๒๕๓๗ ได้เปิดรับนักศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรพยำบำลศำสตร์ (ระดับต้น)
ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๑ ได้เข้ำเป็นสถำบันสมทบกับมหำวิทยำลัยขอนแก่น จึงได้เปลี่ยนชื่อ
หลักสูตรประกำศนียบัตรพยำบำลศำสตร์ เป็นหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต
ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๒ เปิดรับนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภำคปกติ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๕-๒๕๔๖ เปิดรับนักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตร์ (ต่อเนื่อง) ภำคพิเศษ
ปีกำรศึกษำ ๒๕๔๘ เปิดสอน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภำคปกติ และหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภำคพิเศษ
และในวันที่ ๒ กันยำยน ๒๕๔๘ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีนครพนม ได้หลอมรวมเป็นส่วนรำชกำร
หนึ่งของมหำวิทยำลัยนครพนม ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยนครพนม
ปั จ จุ บั น เปิ ด สอนหลั ก สู ตรพยำบำลศำสตรบั ณ ฑิ ต ในปีก ำรศึกษำ๒๕๕8 มี นักศึ กษำ
จำนวน ๕๙4 คน
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ปรัชญา
วิท ยำลั ย พยำบำลบรมรำชชนนีนครพนม มุ่ งผลิ ตและพัฒ นำบุ คลำกรด้ำนสุ ขภำพที่ มี
ควำมรู้เกี่ยวกับศำสตร์และศิลป์ทำงกำรพยำบำล และกำรสำธำรณสุขให้เกิดทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชำชีพ
ด้ำนบริก ำรวิช ำกำร สร้ ำงสรรค์งำนวิจั ยทำงกำรพยำบำลและสำธำรณสุ ข บริกำรสำธำรณสุ ขสำธิต
ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งแวดล้อม

๒
วิสัยทัศน์
เป็นสถำบันอุดมศึกษำชั้นนำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
พันธกิจ
เพื่อให้เป็นสถำบันอุดมศึกษำชั้นนำในอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง จึงกำหนดพันธกิจ ดังนี้
๑. ผลิตบัณฑิตและพัฒนำบุคลำกรที่เก่ง ดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยนครพนมและได้มำตรฐำนสำกล
๒. วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้ สร้ำงนวัตกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
๓. บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
๔. ทำนุบำรุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่อนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
๕. บริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล
เป้าประสงค์
๑. บัณฑิตมีควำมรอบรู้ มีควำมสำมำรถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
๒. เป็นศูนย์กลำงกำรวิจัย พัฒนำ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น รวมทั้ง
พัฒนำศักยภำพกำรแข่งขันสู่อนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
๓. เป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม
ประเทศ และอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
๔. เป็นแหล่งทำนุบำรุง ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ทำง
ศิลปวัฒนธรรม ของชุมชนในระดับอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
๕. เป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล

๓
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร
คณบดี
คณะกรรมกำรประจำคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
- งำนบริหำรธุรกำรและ
กำรเจ้ำหน้ำที่
- งำนกำรเงิน กำรบัญชี และ
งำนพัสดุ
- งำนอำคำรสถำนที่ และ
ภูมิทัศน์
- งำนซ่อมบำรุงและ
ยำนพำหนะ
- งำนชุมชนสัมพันธ์และสุข
ภำวะองค์กร
- งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอน
- งานทะเบียน วัด และ
ประเมินผล
- งานทรัพยากรและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- งานวิจัยและนวัตกรรมการ
พยาบาล

คณะกรรมกำรบริหำร
รองคณบดีฝ่ายแผน ยุทธศาสตร์
และบริหารความเสี่ยง

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- งานแผนและงบประมาณ
- งานบริหารความเสีย่ ง
- งานประกันคุณภาพการศึกษา

- งานบริการวิชาการ
- งานพัฒนาหลักสูตรพิเศษ
และฝึกอบรม
- งานสาธารณสุขสาธิต
- งานพัฒนาบุคลากร

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา
- งานหอพักและสวัสดิการ
- งานวินัยและปกครอง
- งานวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา
- งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
กิจกรรมนักศึกษา
- งานทุนการศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์

๔
หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

ปริญญำตรี

พยำบำลศำสตรบัณฑิต

พยำบำลศำสตร์

จานวนนักศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕8)
หลักสูตร
พยำบำลศำสตรบัณฑิต

ชั้นปี
ชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๒๒
ชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๒๑
ชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๒๐
ชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๑๙
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
๑๔๙ คน
๑๔๙ คน
๑๔9 คน
๑๔๗ คน
๕๙4 คน

จานวนอาจารย์และบุคลากร (ปีการศึกษา ๒๕๕๗)
สถานภาพและสายงาน
สายวิชาการ
อาจารย์ทั้งหมด
- ลำศึกษำต่อ
- ปฏิบัติงำนจริง
สายสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
- ข้ำรำชกำรสำยสนับสนุน
- พนักงำนมหำวิทยำลัย
- ลูกจ้ำงประจำ
- พนักงำนตำมสัญญำ
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
56.5
1
55.5
45
3
12
14
16
101.5

๕
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2559
เงินงบประมาณจาแนกตามประเภทงบประมาณ
งบประมาณ
งบรายจ่าย
- บุคลำกร
- งบดำเนินงำน
- งบลงทุน
- งบเงินอุดหนุน
- งบรำยจ่ำยอื่น
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
จานวน (บาท) ร้อยละ
2,977,490 5.65
49,704,580 94.35
52,682,070 100

งบประมาณเงินรายได้
จานวน (บาท)
ร้อยละ
9,853,200 33.77
11,192,415 38.36
6,150,000 21,08
1,985,320 6.80
29,180,935 100

รวม
จานวน (บาท)
9,853,200
14,169,905
55,854,580
1,985,320
81,863,005

ร้อยละ
12.04
17.31
68.23
2.43
100

งบประมาณจาแนกตามภารกิจหลัก
ภารกิจหลัก
- กำรผลิตบัณฑิต
- กำรวิจัยและพัฒนำ
- กำรบริกำรวิชำกำร
- กำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
- กำรบริหำรจัดกำร
องค์กร
รวม

งบประมาณแผ่นดิน
จานวน (บาท) ร้อยละ
21,592,000 40.23
4,265,000 8.10
567,280 1.08
2,155,000 4.09

งบประมาณเงินรายได้
จานวน (บาท)
ร้อยละ
10,180,000 34.89
1,650,000 5.65
1,536,000 5.26
0

รวม
จานวน (บาท) ร้อยละ
31,372,000 38.32
5,915,000 7.23
2,103,280 2.57
2,155,000 2.63

24,502,790 46.59

15,814,935 54.20

40,317,725 49.25

52,682,070

29,180,935

81,863,005

100

100

อาคารสถานที่

อาคารเรียน
วิทยำลัย มีอำคำรเรียน 4 หลัง ประกอบด้วย
 อำคำรเรียน ๑
 อำคำรเรียน ๒
 อำคำรเรียน 3
 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ
หอพักนักศึกษา
วิ ทยำลั ยมี ห อพั กนั กศึ กษำหญิ ง อำคำรขนำด ๕ ชั้ น ๑ หลั ง ประกอบด้ วย ห้ องพั ก
นักศึกษำ ๖๐ ห้อง ห้องพักอำจำรย์เวร ๑ ห้อง ห้องเวรสุขภำพ ๑ ห้อง ห้องเวรเจ้ำหน้ำที่ ๑ ห้อง

100

๖
ห้องดูโทรทัศน์ ๑ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง ห้องส่งผ้ำซักรีด ๑ ห้อง , มีหอพักนักศึกษำ อำคำร 1
ชั้น 1 หลัง และหอพักนักศึกษำชำยขนำด ๓ ชั้น ๑ หลัง
สถานที่สาหรับกิจกรรมอื่น
๑) หอประชุมศรีโคตรบูรณ์
๒) ห้องอำหำรปลำบึกทอง
3) อำคำรเอนกประสงค์
4) ห้องประชุม ประกอบด้วย ห้องประชุมมิ่งนครพนม, ห้องประชุมฟ้ำทอตะวัน ห้อง
ประชุม พล.ต.อ.บุญสนอง วัฒนวรำงกูร ห้องประชุมกันเกรำ ห้องประชุมอินทรปัฐนคร ห้องประชุมศรี
โคตรบุรีรัตน์
5) สนำมกีฬำ ประกอบด้วย
- สนำมตะกร้อ 1 สนำม
- สนำมฟุตซอล 1 สนำม
- สนำมเปตอง 1 สนำม
- สนำมแบดมินตัน ใช้ร่วมกับหอประชุม ๑ สนำม
- สนำมวอลเลย์บอล 1 สนำม
- สนำมบำสเกตบอล ๑ สนำม
6) ระเบียงทำงสัญจรของอำคำร ประกอบด้วย
- ทำงสัญจรเชื่อมระหว่ำงตึก
- ระเบียงหน้ำห้องต่ำง ๆ ของอำคำร
7) สถำนที่ออกกำลังกำย (ฟิตเนส) 4 แห่ง

๗
ส่วนที่ ๒
ผลการประเมิน
วิธีการประเมิน
การวางแผนการประเมิน แบ่งเป็น ๓ ระยะ
การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม คณะกรรมกำรประเมินได้กำหนดตำรำงวันเวลำที่จะ
เข้ำประเมิน โดยตกลงร่วมกันกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับคณะวิชำ และเมื่อได้รับรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของวิทยำลัยแล้ว คณะกรรมกำรประเมินศึกษำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ล่วงหน้ำ ประธำนได้ประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรประเมิน ถึงวิธีกำรประเมิน และกำรเขียนรำยงำน รวมทั้งกำรใช้
ระบบฐำนข้อมูล CHE QA Online
การดาเนิน การระหว่างการตรวจเยี่ยม คณะกรรมกำรประเมินได้ดำเนินกำรตำมลำดับ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรประเมินพบคณะผู้ บริหำรและทีมงำนในวันแรกของกำรประเมิน ประธำน
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน ชี้แจงกำหนดเวลำกำรประเมิน และแนะนำคณะกรรมกำรประเมิน กับคณะ
ผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย คณบดีบรรยำยสรุปผลกำรดำเนินงำนของวิทยำลัยให้คณะกรรมกำรประเมินทรำบ
๒. กำรสัมภำษณ์ ได้ดำเนินกำรสัมภำษณ์คณบดี ผู้แทนอำจำรย์ และผู้แทนนักศึกษำ
๓. ศึกษำเอกสำรหลักฐำน จำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) คู่มือต่ำงๆ ผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน ในปีที่ผ่ำนมำ และหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตำมกำรอ้ำงอิง สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ร่วมอภิปรำย
ฟังคำชี้แจงกำรดำเนินงำน จำกผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรให้ข้อคิดเห็น ให้คำเสนอแนะแก่ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เกี่ยวข้องแต่ละตัวบ่งชี้ โดยจัดให้มีผู้บันทึกข้อมูลภำคสนำมร่วมกับเลขำนุกำรกรรมกำรประเมินเพื่อประโยชน์ใน
กำรตัดสินผลกำรดำเนินกำร และกำรจัดทำรำยงำนที่ถูกต้อง
๔. เมื่อ เสร็จ กำรตรวจเยี่ยมในวัน แรกประธำนประชุมสรุป ผลงำนประจำวัน และทบทวน
แผนกำรตรวจเยี่ยมในวันต่อไป
๕. เมื่อตรวจเยี่ยมครบตำมกำหนดกำร คณะกรรมกำรประชุมหำรือและสรุปผลกำรประเมิน
ร่วมกัน ตำมระบบพิชญพิจำรณ์
๖. นำเสนอผลกำรประเมินด้วยวำจำ ให้ผู้ บริหำรและบุคลำกรในหน่วยงำนรับทรำบและร่วม
อภิปรำยผลกำรประเมิน
การดาเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม
๑. สรุปรำยงำนส่งให้คณะกรรมกำรฯตรวจทำนควำมถูกต้องและจัดทำรูปเล่มส่งให้วิทยำลัยฯ
๒. บันทึกผลกำรประเมินในระบบประกันคุณภำพของ สกอ. (CHE QA Online)

๘
เกณฑ์การตัดสินผล
ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในครั้งนี้ คณะกรรมกำรประเมินตัดสินผลตำมแนวทำงของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดยสรุปผลลงในตำรำงและกำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลลัพธ์
คะแนน ๑ - ๕ พิจำรณำตัดสินผลกำรประเมิน ดังนี้
คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ กำรดำเนินงำนระดับพอใช้
คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ กำรดำเนินงำนระดับดี
คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

๙
ตาราง ป ๑ ตารางสรุปการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
ประเภทสถำบัน  กลุ่ม ก วิทยำลัยชุมชน
 กลุ่ม
 กลุม่ ค สถำบันเฉพำะทำง
 กลุ่ม
 ค๑
สถำบันที่เน้นระดับ
บัณฑิตศึกษำ
 ค๒
สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี
องค์ประกอบ
เป้าหมาย
คุณภาพ
องค์ประกอบที่1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1
ผลกำรบริหำรจัดกำร
3.00
หลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.2
อำจำรย์ประจำวิทยำลัย
ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก

ร้อยละ
20

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.3
อำจำรย์ประจำคณะที่
ร้อยละ
ดำรงตำแหน่งทำง
20
วิชำกำร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.4
จำนวนนักศึกษำเต็ม
3 คะแนน
เวลำเทียบเท่ำต่อจำนวน
อำจำรย์ประจำ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.5
กำรบริกำรนักศึกษำ
6 ข้อ
ระดับปริญญำตรี
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.6
กิจกรรมนักศึกษำระดับ
6 ข้อ
ปริญญำตรี
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี
ง สถำบันที่เน้นกำรวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำ
โดยเฉพำะระดับปริญญำเอก

คะแนนการ
ประเมิน

4.21



4.21

ร้อยละ
8.85



1.11

ร้อยละ
21.24



6.31: 1



3.71

6 ข้อ



5.00

6 ข้อ



5.00

1.77

3.47

หมายเหตุ
ผลกำรประเมินหลักสูตรพยำบำล
ศำสตร์บัณฑิตของคณะกรรมกำร
ประเมินหลักสูตรผ่ำนคะแนน
เฉลี่ยเท่ำกับ 4.21
มีจำนวนอำจำรย์ระดับปริญญำ
เอก 5 คน จำกอำจำรย์ประจำ
ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ
56.5 คน
อำจำรย์มีตำแหน่งทำงวิชำกำร
12 คน จำกอำจำรย์ประจำ
ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ
56.5 คน

๑๐
องค์ประกอบ
ผลการ
การบรรลุ
เป้าหมาย
คุณภาพ
ดาเนินงาน เป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1
ระบบและกลไกกำร
บริหำรและพัฒนำ
6 ข้อ
5 ข้อ

งำนวิจยั หรืองำน
สร้ำงสรรค์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2
3.50
35,034.51

เงินสนับสนุนงำนวิจัย
คะแนน บำทต่อคน
และงำนสร้ำงสรรค์

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3
ผลงำนทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์ประจำและ
นักวิจัย

3.00
คะแนน

ผลรวมถ่วง
น้ำหนัก
9.00
คิดเป็น
ร้อยละ
15.65



เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1
5 ข้อ
6 ข้อ
กำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1
5 ข้อ
6 ข้อ
ระบบและกลไก
กำรทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4

คะแนนการ
ประเมิน

4.00
3.50

3.42

3.64


5.00
5.00



5.00

5.00

หมายเหตุ
ข้อ 1 ระบบสำรสนเทศงำนวิจัย
บันทึกข้อมูลไม่เป็นปัจจุบนั ไม่
สำมำรถใช้ข้อมูลประกอบกำร
ตัดสินใจของผู้บริหำรได้
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัย
ภำยในและภำยนอก
1,979,450 บำท มีอำจำรย์
ประจำทีป่ ฏิบัตงิ ำนจริง 55.5 คน
และนักวิจัยทีป่ ฏิบัตงิ ำนจริง 1
คน
1.จำนวนบทควำมตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรในฐำนข้อมูล
นำนำชำติ จำนวน 2 เรื่อง
จำนวนบทควำมตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรในฐำนข้อมูล TCI
กลุ่ม 1 จำนวน 8 เรื่อง จำนวน
บทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จำนวน
1 เรื่อง
2.บทควำมวิจัยทีต่ ีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรสำขำวิชำ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
นำมำนับไม่ได้

๑๑
องค์ประกอบ
เป้าหมาย
คุณภาพ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1
5 ข้อ
กำรบริหำรของคณะ
เพื่อกำรกำกับติดตำม
ผลลัพธ์ตำมพันธกิจ
กลุ่มสถำบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ

ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2
5 ข้อ
ระบบกำกับกำร
ประกันคุณภำพ
หลักสูตร
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5

ผลการ
ดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนการ
ประเมิน

5 ข้อ



4.00

6 ข้อ



5.00

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

4.50
3.90

หมายเหตุ
ขำดข้อ 2 และ 5
- เกณฑ์ข้อ 1 วิทยำลัยฯ ไม่มีกำร
เชื่อมโยงของวิสัยทัศน์ของ
มหำวิทยำลัยกับวิสัยทัศน์ของ
วิทยำลัยฯ รวมถึงมีกำรปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ดำ้ นกำรเงินทุก
ปีงบประมำณ แต่ไม่พบกำรปรับ
แผนกลยุทธ์ของวิทยำลัยฯ
- เกณฑ์ข้อ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ทำงกำรเงิน ยังไม่แสดงถึงควำม
คุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและ
โอกำสในกำรแข่งขัน
- เกณฑ์ข้อ 3 กระบวนกำรกำร
วิเครำะห์ควำมเสี่ยงเพื่อจัดทำ
แผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วนไม่ชดั เจน
และกำรวิเครำะห์ผลลัพธ์จำกกำร
ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำม
เสี่ยงไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงสภำพ
ที่แท้จริงของกำรดำเนินงำน
- เกณฑ์ข้อ 4 กำรสะท้อนถึงกำร
บริหำรงำนที่เหมำะสมและเกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของวิทยำลัยฯ ที่
ชัดเจน
- เกณฑ์ข้อ 5 วิทยำลัยมีบริบท
ของกำรวิเครำะห์กำรจัดกำร
ควำมรู้ที่ไม่ชดั เจน

๑๒
ตาราง ป ๒ ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ ตัวบ่งชี้
๑
๖
๒
๓
๓
๑
๔
๑
๕
๒
รวม
๑๓
ผลการประเมิน

I

P

O

2.20
3.50
4
2.52

5.00
4.00
5.00
5.00
4.50
7
4.71

4.21
3.42
2
3.82

ผลการประเมิน
๐.๐๐ - ๑.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
คะแนน
๒.๕๑ – ๓.๕๐
เฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐
๔.๕๑ – ๕.๐๐

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

3.47
3.64
5.00
5.00
4.50

พอใช้
ดี
ดีมำก
ดีมำก
ดี

3.90

ดี

* ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ เป็นค่ำคะแนนเฉลี่ยของผลกำรประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร

๑๓
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ
องค์ประกอบที่ ๑ : การผลิตบัณฑิต
จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1. กำรให้คำปรึกษำแก่นักศึกษำ
2. กำรให้บริกำรและกำรพัฒนำนักศึกษำ
3. กำรกำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จของแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
1. ควรทบทวนระบบและกลไกกำรให้คำปรึกษำแก่นักศึกษำที่แสดงกระบวนกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ และ
จัดทำคู่มือนักศึกษำและคู่มืออำจำรย์ที่ปรึกษำแยกเป็นสองฉบับ ซึ่งต้องมีควำมแตกต่ำงกันตำมจุดมุ่งหมำยใน
กำรใช้งำน
2. กำรให้บริกำรนักศึกษำควรมีระบบและกลไกกำรดำเนินงำนในด้ำนกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำน กำร
เตรียมพร้อมเพื่อกำรทำงำนที่ชัดเจน
3. พัฒนำแบบเครื่องมือประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรม และกำรพัฒนำนักศึกษำครบทุกด้ำนให้
ครอบคลุมสิ่งที่ดำเนินกำร ดังนี้
3.1 แบบประเมินควรมีคำถำมข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน เพรำะบำงเรื่องตอบเฉพำะปี 4 บำงเรื่องตอบ
ทุกชั้นปี ควรมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลรำยชั้นปี มำปรับปรุงผลกำรดำเนินงำน
ได้มำกขึ้น
3.2 แบบประเมินแต่ละด้ำนควรมีข้อย่อยในประเด็นของเรื่องนั้นๆ เช่น กำรให้คำปรึกษำทำงด้ำน
วิชำกำรควรถำมช่องทำงกำรติดต่อกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ ควำมสะดวกในกำรขอพบ กำรให้กำรช่วยเหลือทำง
วิชำกำร ฯลฯ เป็นต้น
3.3 กำรประเมินกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำน เมื่อสำเร็จกำรศึกษำ เน้นกำรกำรทำ
กิจกรรมในชั้นปีที่ 4 ควรให้ประเมินเฉพำะปี 4
4. กำรกำหนดตัวชี้วัดของแผนพัฒนำนักศึกษำ และตัวชี้วัดกิจกรรมตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร ควรเน้น
กำรประเมินที่เป็นผลผลิตของแผนและโครงกำรทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ

๑๔
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบการประเมินคุณภาพ ระดับวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัย
2. ระบบและกลไกคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
3. กำรยกย่องนักวิจัยดีเด่น
4. ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์
ข้อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยให้เป็นปัจจุบัน และส่งเสริมให้ผู้บริหำรทุกระดับ
นำมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจเพื่อบริหำรงำนวิจัย
2. ทบทวนระบบและกลไกคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน และประกำศให้บุคลำกร
ทรำบและนำมำใช้โดยทั่วกัน
3. กำรยกย่องนักวิจัยดีเด่นควรกำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน อำจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นักวิจัยอำวุโส กับนักวิจัย
หน้ำใหม่
4. ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย มีผลงำนวิชำกำรบำงส่วนที่เผยแพร่แล้วไม่สำมำรถ
นับค่ำถ่วงน้ำหนักได้ จึงควรกำหนดแนวทำงช่วยเหลือ กลั่นกรองในกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิชำกำร และ
กำกับติดตำมกำรดำเนินผลิตผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์และนักวิจัยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด

๑๕
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบการประเมินคุณภาพ ระดับวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1. รำยงำนสรุปผลสำรวจควำมต้องกำรในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
2. กำรจัดทำแผนบริกำรวิชำกำรและกำรดำเนินกำรที่เน้นกำรประเมินผลลัพธ์
3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน
ข้อเสนอแนะ
1. กำรจัดทำรำยงำนสรุปผลสำรวจควำมต้องกำรในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ควรแสดงรำยละเอียดที่บอก
ถึงปัญหำควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ พร้อมทั้งแนบแบบสำรวจหรือแบบ
ประเมินที่ชัดเจน รวมถึงวิเครำะห์ผลกำรสำรวจเพื่อนำไปสู่กำรจัดทำแผนบริกำรวิชำกำรที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรของสังคม
2. กำรจัดทำแผนบริกำรวิชำกำรควรนำนโยบำย วิสัยทัศน์ เป้ำหมำยของวิทยำลัยฯ มำประกอบกำรพิจำรณำ
จัดทำแผน และกำหนดตัวชี้วัดของแผนที่แสดงคุณภำพของกำรบริกำรวิชำกำร โดยกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องกำร
ให้เกิดควำมเข้มแข็งของชุมชนให้ชัดเจน เป็นรูปธรรมและประเมินผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ เช่น กำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งของผู้สูงอำยุในชุมชน เป็นต้น
3. มหำวิทยำลัยควรมีโครงกำรที่เป็นโครงกำรหลักที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่แต่ละคณะ/วิทยำลัยเข้ำร่วม และ
มีกำรสรุปโครงกำรในภำพรวมของมหำวิทยำลัย เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภำพกำรทำงำนบริกำรวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยตำมวิสัยทัศน์ที่เข้มแข็งและชัดเจน

๑๖
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบการประเมินคุณภาพ ระดับวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1. กำรจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. กำรกำกับกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. กำรส่งเสริมกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสุขภำพ
ข้อเสนอแนะ
1. กำรจัดทำแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมควรนำนโยบำย วิสัยทัศน์ เป้ำหมำยของวิทยำลัยฯ มำประกอบกำร
พิจำรณำจัดทำแผน และกำหนดตัวชี้วัดตำมวัตถุประสงค์ของแผนที่ชัดเจน ปรับปรุงกำรตั้งเป้ำหมำยหรือตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จของแผนงำน/โครงกำร และกำรประเมินผล ให้มีทั้งเป้ำหมำยและกำรประเมินเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
เช่น กำรทำ Focus Group กำรสัมภำษณ์กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำน/โครงกำร ได้มี
คุณภำพยิ่งขึ้น
2. ควรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่ำงเป็นรูปธรรมในที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจำคณะอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยนำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำน
3. แสวงหำภูมิปัญญำไทย/ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลสุขภำพ โดยอำจศึกษำจำกปรำชญ์ชำวบ้ำนหรือ
ศึกษำจำกเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญำไทยให้คงอยู่ต่อไป

๑๗
รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบการประเมินคุณภาพ ระดับวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่น
แนวทางเสริมจุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1. แผนกลยุทธ์ด้ำนกำรเงิน
2. กำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน
3. กำรดำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยง
4. กำรดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้และกำรเขียนแนวปฏิบัติที่ดี
5. แผนกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
6.ระบบและกลไกในกำรกำกับติดติดตำมกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
ข้อเสนอแนะ
1. ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน โดยจัดทำรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมกำรดำเนินงำนในระยะยำว 4 ปี เพื่อ
ตอบสนองกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่กำหนดไว้ และนำไปสู่กำรปฏิบัติในแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี รวมถึงควรมีกำร
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและเสนอคณะกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงิน ควรรำยงำนข้อมูลที่แสดงถึงควำมคุ้มค่ำของกำรใช้จ่ำยเงินต่อกำรบริหำรหลักสูตร
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิตและโอกำสในกำรแข่งขันของวิทยำลัย โดยกำหนดหลักกำรในวิเครำะห์
ควำมคุ้มค่ำ ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน
3. ควรสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง และทบทวนแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อนำไปสู่
กำรจัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นระบบ และกำรติดตำมประเมินผลลัพธ์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่สะท้อนให้เห็น
ถึงผลกำรดำเนินงำนของวิทยำลัยฯ ที่แท้จริง
4. ควรสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้ และทบทวนระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้ เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติที่
ชัดเจน และกำรเขียนแนวปฏิบัติที่ดี ควรเขียนให้เห็นถึงวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในลักษณะของ “How to” ซึ่งเกิดจำกกำร
ปฏิบัติจริงและแสดงถึงผลสำเร็จของกำรนำแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้
5. ควรวำงแผนกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนในระยะยำว 4 ปี ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เพื่อ
พัฒนำคุณวุฒิและควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรตำมสำขำวิชำชีพที่ชัดเจน และสอดคล้องกับเกณฑ์สภำกำรพยำบำล
6. ควรทบทวนระบบและกลไกในกำรกำกับติดติดตำมกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตร เพื่อให้มองเห็นภำพรวม
ที่สะท้อนกำรควบคุมคุณภำพตำมองค์ประกอบของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับหลักสูตร ของวิทยำลัยฯ

