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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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คานา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สาหรับวงรอบ การประเมินปี การศึกษา 2550 (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2550 ถึง 31 พฤษภาคม
2551) ในวันที่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 การประเมินครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ทราบระดับ
คุณภาพ ประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผล และการดาเนินงานในแต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเพื่อให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วธิ ี ปฏิบตั ิที่ดีที่สุดในการดาเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน อันนา
ผลการประเมินคุณภาพภายในเป็ นข้อมูลย้อนกลับในการวางแผนการบริ หารจัดการ
การพัฒนาหน่วยงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อนาไปสู่ เป้ าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป
บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ดาเนินการเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
รายละเอียดปรากฏในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน
ในการปฏิบตั ิงานครั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หาร อาจารย์ บุคลากร
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างดียิ่งจึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ ธานี
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2551
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ส่ วนที่ 1
บทสรุ ปสาหรับผู้บริ หาร
จากการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ในวันที่ 8 กรกฎาคม
2551 โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วย 3 ท่าน ได้แก่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพรรณ ธานี
อาจารย์ ดร. สุ มลวรรณ ชุ่มเชื้อ และอาจารย์ ดร.เมธิ น ผดุงกิจ ผลการประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
องค์ ประกอบที่ 1 ด้ านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน
คณะมีการกาหนดปรัชญา ปณิ ธาน ตัวบ งชี้ในการดาเนินงาน รวมทั้งกาหนด
ผูร้ ับผิดชอบ
ที่ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการติดตามและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตาม เกณฑ์ กพร. และ
เกณฑ์ของ สมศ. ในที่ประชุมของฝ่ ายวางแผนและพัฒนา อย่างต่อเนื่ อง ทาให้ผลการดาเนินการตาม
แผนที่วางไว้ บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 85.2 สรุ ปคะแนนในองค์ประกอบที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00
องค์ ประกอบที่ 2 ด้ านการเรียนการสอน
คณะมีกลไกการให้ความรู ้กบั อาจารย์ที่มีวธิ ี การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง มี
กิจกรรมที่สนับสนุ นการเรี ยนการสอนกับหน่วยงานภายนอกได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และ
โรงพยาบาลมหาสารคาม มีโครงการวิจยั ที่เกี่ยวกับ การจัดการเรี ยนการสอน เรื่ องคุณลักษณะการ
สอนของพยาบาล ในคลินิก ที่มีประสิ ทธิภาพ แต่ควรรวมรู ปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อให้ใช้
ประโยชน์ในวงกว้าง เนื่องจากอาจารย์ในคณะเป็ นอาจารย์รุ่นใหม่หลายคน จึงยังมีมีอาจารย์ที่จบ
ปริ ญญาเอก และอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการน้อย คณะอาจหาทางช่วยเหลือและสนับสนุนให้
คณาจารย์ผลู ้ าศึกษาต่อสามารถจบตามเวลาที่หลักสู ตรกาหนด รวมทั้งสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ในการเข้ารับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ สรุ ปคะแนนในองค์ประกอบที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ย
2.62
องค์ ประกอบที่ 3 ด้ านกิจกรรมการพัฒนานิสิต
คณะ มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นิสิตได้คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ทุกด้าน มี
กิจกรรมที่หลากหลายภายใต้การสนับสนุนงบประมาณและการดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ มีการ
บริ การข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อนิสิตและศิษย์เก่า แต่ยงั ไม่พบการประเมินการบริ การ 5
ด้าน ดังนั้นในวงรอบต่อไปจึงมีควรมีการประเมินกิจกรรมการให้บริ การต่อนิสิตและศิษย์เก่า
ดังกล่าว สรุ ปคะแนนในองค์ประกอบที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.00

องค์ ประกอบที่ 4 ด้ านการวิจัย
มีกลไกในการสนับสนุนภายใต้งานวิจยั และงานสร้างสรรค์โดยมีคณะกรรมการบริ หาร
ดูแลเรื่ องงานวิจยั และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายในและภายนอกสู งและจากหลากหลาย
องค์กร แต่ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และได้รับการอ้างอิงยังมีนอ้ ย เนื่องจากอาจารย์ส่วนใหญ่ยงั
มีอายุนอ้ ยและมีภารกิจการสอนมาก คณะจึงควรสนับสนุ นให้อาจารย์นาผลงานวิจยั ไปตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติมากขึ้น รวมทั้งควรมีกลไกในการยกย่องและสร้างขวัญกาลังใจแก่นกั วิจยั ที่มี
ผลงาน สรุ ปคะแนนในองค์ประกอบที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ย 1.80
องค์ ประกอบที่ 5 ด้ านการบริการวิชาการแก สั งคม
คณะมีโครงการบริ การวิชาการต่อสังคม ได้แก่ โครงการจัดตั้งคลินิกพยาบาลเพื่อชุมชน มี
การบูรณาการการบริ การวิชาการเข้ากับการเรี ยนการสอน เช่นโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ ู งอายุ
ในชุมชน อาจารย์ทุกคนที่ปฏิบตั ิงานจริ งมีส่วนร่ วมในการให้บริ การวิชากรแก่สังคม ผูร้ ับบริ การมี
ความพึงพอใจในระดับดี (ร้อยละ 88.33) อย่างไรควรจัดทาแผนและจัดกิจกรรมในการให้บริ การ
วิชาการแก่สังคมที่ชดั เจนตามกลุ่มเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ตามแผนที่วางไว้ สรุ ปคะแนนในองค์ประกอบที่ 5 ได้
คะแนนเฉลี่ย 3.00
องค์ ประกอบที่ 6 การทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
คณะมีกลไกในการบริ หารจัดการงานด้านทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมโดยมีการสนับสนุ นทั้ง
งบประมาณและมีอาจารย์กากับดูแล มีการบูรณาการการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรี ยน
การสอนในรายวิชาต่างๆ เช่น วิชาการบาบัดทางเลือกเพื่อการดูแลสุ ขภาพ การพยาบาลสุ ขภาพ
ชุมชนเป็ นต้น สรุ ปคะแนนในองค์ประกอบที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00

องค์ ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
คณะมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ มีการกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์ และนโยบายที่ชดั เจน
แต่ควรให้บุคลกรทุกระดับมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนดังกล่าว คณะมีการประเมินผูบ้ ริ หารและ
สรุ ปผลการประเมิน และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ คณะมีโครงการจัดการความรู ้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุนและมีผเู ้ ข้าร่ วมมากกว่าร้อยละ 50 แต่ควรให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สายผูส้ อนด้วย
และควรนาผลการจัดความรู ้ไปใช้อย่างชัดเจน ในด้านการจัดการบริ หารความเสี่ ยง คณะควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และมีแผนการบริ หารความเสี่ ยงของคณะเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สรุ ปคะแนนในองค์ประกอบที่ 7 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.44
องค์ ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
มีระบบการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ มีคณะกรรมการการใช้
ทรัพยากรร่ วมกันแต่เป็ นระดับคณะ มีหน่วยงานต่างๆ มาใช้หอ้ งประชุมและห้องเรี ยนของคณะมาก
อย่างไรก็ตามคณะควรมีแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน และควรชี้ให้เห็นถึงผลการประหยัด
งบประมาณในการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน สรุ ปคะแนนในองค์ประกอบที่ 8 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00
องค์ ประกอบที่ 9 ด้ านระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
คณะมีคณะกรรมการประกันคุณภาพและมีผลการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องและเป็ น
รู ปธรรม มีการสร้างเครื อข่ายการประกันคุณภาพ มีแผนการพัฒนาจากผลการประกันคุณภาพ
แต่ควรสรุ ปผลการดาเนิ นงานจากแผนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร คณะมีระบบการให้ความรู ้และทักษะ
การประกันคุณภาพกับนิสิต และควรพยายามให้นิสิตเห็นความสาคัญและมีส่วนร่ วมอย่าง
กว้างขวางขึ้น รวมทั้งให้มีเครื อข่ายประกันคุณภาพของนิ สิต สรุ ปคะแนนในองค์ประกอบที่ 9
ได้คะแนนเฉลี่ย 2.67
จุดแข็งของคณะ
- บุคลากรสายสนับสนุนมีความอบอุ่น ทางานอย่างมีความสุ ข อยูแ่ บบพี่แบบน้อง
- ผูบ้ ริ หารมีความเมตตา เวลาบุคลากรมีปัญหาก็จะช่วยแก้ไข
- บัณฑิตที่ผลิตออกไปมีงานทา 100%
- นิสิตมีคุณธรรมจริ ยธรรม
- คณะให้โอกาสในการรับนิสิตจากโครงการต่างๆ
- สถานที่สะอาด เงียบ
- อาจารย์ให้ความอบอุ่น และดูแลเอาใจใส่ นิสิตดี

-

รุ่ นพี่รุ่นน้องมีความผูกพันกัน
การจัดการเรี ยนการสอนเข้มงวด รู ้สึกไม่แพ้หรื ออายคณะหรื อสถาบันอื่นๆ
นิสิตรู ้จกั กันหมดทั้งรุ่ นพี่รุ่นน้อง
เวลานิสิตมีปัญหาอาจารย์ให้คาปรึ กษาเป็ นอย่างดี
นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคณะได้ดี
คณะมีอุปกรณ์ (Lab) เพียงพอ นิสิตสามารถใช้ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
นิสิตให้ความสาคัญกับการสอบใบประกอบวิชาชีพ
อาจารย์มีความยุติธรรมในการให้นิสิตได้มีการประเมิน
เนื่องจากมีสภาการพยาบาลทาให้การผลิตบัณฑิตต้องคานึงถึงคุณภาพของบัณฑิต
บุคลากรมีความร่ วมมือร่ วมใจกัน
มีระบบพี่เลี้ยง
การบริ หารจัดการง่ายเพราะมีจานวนบุคลากรไม่มากนัก
คณะมี Mega Project ในการผลิตบัณฑิต

โอกาสในการพัฒนา
- การจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการควรมีส่วนร่ วมทั้งสายผูส้ อนและสายสนับสนุน
- การรับนิสิตควรสอดคล้องกับสัดส่ วนของอาจารย์
- สัดส่ วนของการดารงตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ยงั ไม่ได้เป้ าหมาย ต้องมีกลยุทธ์ที่จะ
พัฒนาเข้าสู่ ตาแหน่ง
- ควรมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความสามารถในการเขียนบทความการวิจยั (การ
เผยแพร่ งานวิจยั )
- อาจารย์ควรช่วยกันและกันในการทาวิจยั และเปิ ดโอกาสเข้าไปมีส่วนร่ วมในการทาวิจยั
ร่ วมกับหน่วยงานต่างๆ
- ควรมีการสร้างเครื อข่ายและพัฒนาอาจารย์

ส่ วนที่ 2
บทนา

 หน่ วยงานที่รับการประเมินคุณภาพภายใน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 วัน เดือน ปี ทีร่ ับการประเมินคุณภาพภายใน
วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 (ระยะเวลาในการประเมิน 1 วัน)
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
1. .ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี
ประธานกรรมการ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. อาจารย์ ดร.สุ มลวรรณ ชุ่มเชื้อ
กรรมการ
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. อาจารย์ ดร.เมธิ น ผดุงกิจ
กรรมการและเลขานุการ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 กองเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
1. อาจารย์วิราวรรณ์ คาหวาน (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
2. นางพรทิพย์ เวียงสมุทร (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 วัตถุประสงค์ ในการประเมินคุณภาพภายใน
1. เพื่อทราบระดับคุณภาพในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์
2. เพื่อกระตุน้ ให้หน่วยงานมีการพัฒนาคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ ในการบริ หาร
จัดการอย่างต่อเนื่ อง
3. เพื่อนาไปสู่ ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ ของคณะพยาบาล
ศาสตร์

4. เพื่อให้เกิดคุณภาพที่สอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเตรี ยมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 3 จากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
5. เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วธิ ีปฏิบตั ิที่ดีที่สุด (Best Practices) ระหว่างหน่วยงาน
ภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 กาหนดการประเมินคุณภาพภายใน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2551

วัน เวลา
กิจกรรมในการดาเนินการ
09.00–09.30 น. คณะกรรมการประเมินประชุมเพื่อ
ปรึ กษาหารื อและวางแผนการประเมิน
09.30–09.45 น. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
09.45–10.15 น. คณบดี/ ผูบ้ ริ หาร และผูเ้ กี่ยวข้อง
สรุ ปผลงาน ประจาปี การศึกษา 2550
10.15–12.00 น. คณะกรรมการประเมินตรวจสอบหลักฐาน
และเอกสาร
12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.00 น. คณะกรรมการประเมินตรวจสอบหลักฐาน
และเอกสาร (ต่อ)
14.00–15.00 น. คณะกรรมการประเมินสัมภาษณ์อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนิสิต
15.00–15.30 น. คณะกรรมการประเมินประชุมเพื่อพิจารณา
ตัดสิ นพร้อมเตรี ยมรายงานผล
15.30–16.15 น. - ประธานคณะกรรมการประเมินรายงานผล
การประเมินด้วยวาจา
- ข้อคิดเห็นและข้อชี้แจงเกี่ยวกับผลการ
ประเมิน โดยผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่
- อภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการ
พัฒนา

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ประเมิน
คณบดี
คณบดีหรื อผูแ้ ทน

สถานที่
ห้อง NU 3031

คณะกรรมการ
ประเมิน

ห้อง NU 3031

คณะกรรมการ
ประเมิน
คณะกรรมการ
ประเมิน
คณะกรรมการ
ประเมิน
คณะกรรมการ
ประเมิน
หัวหน้า/ ตัวแทน
สาขาวิชา ฯ

ห้อง NU 3031

ห้อง NU 3031
ห้อง NU 3031

ห้อง NU 3031
ห้อง NU 3031
ห้อง NU 3031

วัน เวลา
กิจกรรมในการดาเนินการ
16.15–17.00 น. คณะกรรมการประเมินตรวจเยีย่ มสานักงาน
ของหน่วยงานรับตรวจ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ประเมิน
หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการคณะฯ
16.30–17.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุ ปผลการประเมิน
คณะกรรมการ
รายงานผลการประเมิน อภิปรายแลกเปลี่ยน ประเมิน ผูบ้ ริ หาร
ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและข้อชี้แจงต่อผล คณาจารย์และ
การประเมินโดยผูบ้ ริ หาร คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

สถานที่

ห้อง NU 3031

หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 ข้ อมูลประวัติโดยสั งเขปของหน่ วยงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองปั ญหาการขาด
แคลนพยาบาล โดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยริ เริ่ มโครงการจัดตั้งคณะพยาบาล
ศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2538 และเปลี่ยนฐานะเป็ นคณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 20
กรกฎาคม 2541 ซึ่งเป็ นวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสื บมา โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุ ณี รุ จกรกานต์ เป็ นรักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วนั ที่ 20
กรกฎาคม 2541 - 15 กันยายน 2542 และรองศาสตราจารย์วลัยพร นันท์ศุภวัฒน์ ดารงตาแหน่ง
รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2543 หลังจากนั้น รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ดรุ ณี รุ จกรกานต์ ดารงตาแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ จนถึงปั จจุบนั
ปัจจุบนั ได้รับการรับรองวิทยฐานะเป็ นสถานการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์
จากสภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยในวันที่ 25 ตุลาคม 2548 เป็ นระยะเวลา 5 ปี การศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 - 2552
ปัจจุบนั คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดาเนินการเปิ ดสอนนิสิตระดับปริ ญญาตรี 3 หลักสู ตร
และระดับปริ ญญาโท 2 สาขาวิชา คือ
ระดับปริญญาตรี
1) หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2) หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
3) หลักสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสาหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขชุมชน

ระดับปริญญาโท
1) สาขาวิชาการพยาบาลผูใ้ หญ่
2) สาขาวิชาการพยาบาลสุ ขภาพจิตและจิตเวช
 วิธีดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน
1. การศึกษารายงานการประเมินตนเองและเอกสารประกอบ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในได้ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รายงาน
การประเมินตนเองของหน่วยงาน และเอกสารประกอบที่อา้ งอิงตามรายการที่ระบุไว้ในรายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสั มภาษณ์
การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ คณะกรรมการ ฯ ได้สัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หาร บุคลากร
สายสนับสนุน นิสิต และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ฯลฯ สรุ ปเป็ นข้อดี ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะดังนี้
2.1 ข้ อมูลจากการสั มภาษณ์
1. บุคลากรสายสนับสนุน จานวน 4 คน
จากการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน ในประเด็นต่างๆ ได้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้
ประเด็นคาถามทัว่ ไปเกี่ยวกับการทางาน
- บุคลากรสายสนับสนุน มีส่วนร่ วมในการดาเนินการเกี่ยวกับ มาตรฐานตัวชีวดั ต่างๆ
- การทาแผนปฏิบตั ิการของอาจารย์ แยกจากแผนปฏิบตั ิการของบุคลากร แต่ได้นามา
รวมกัน อีกครั้ง และนาแผนนั้นมาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคณะ
- ผูบ้ ริ หาร ได้นาหลักธรรมาภิบาลมาในการบริ หารคระ มีความโปร่ งใสด้านการ
บริ หารงบประมาณ การจัดทาโครงการที่ใช้งบประมาณ
- คณะมีกล่องให้ความคิดเห็น ที่ฝ่ายวิชาการ การเงิน และมีสายตรงคณบดีเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น
- ในด้านความพึงพอใจ และสวัสดิการ พบว่าทุกคนมีความ อบอุ่น มีความสุ ข ผูบ้ ริ หาร
ชี้แนะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ไม่มีความขัดแย้งกัน
- เมื่อถามถึงมีจุดเด่นของคณะ ผูถ้ ูกสัมภาษณ์บอกว่า
1) บัณฑิตได้งานทาร้อยละ 100 บัณฑิตมีคุณธรรมจริ ยธรรม บุคลิกและการวางตัวที่
เหมาะสม มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยบัณฑิต
2) ทุกคนมีความสามัคคี ทากิจกรรมร่ วมกัน แม้วา่ มีจะมีวยั ต่างกัน การอยูก่ นั แบบ
ครอบครัว มีความอบอุ่น ไม่มีแรงกดดันในการทางาน

จุดทีค่ วรอยากให้ คณะพัฒนา
- การรับจานวนนิสิตควรเหมาะสมกับจานวนอาจารย์
2. นิสิต จานวน 5 คน ได้แก่ ปี 4 จานวน 2 คน ปี 2 จานวน 3 คน
1. ความประทับใจ
- คือความอบอุ่นภายในคณะ เกิดการเรี ยนรู ้กนั นิสิตรู ้จกั กันหมดภายในเวลาอันรวดเร็ ว
อาจารย์ให้ความอบอุ่นแก่นิสิต เมื่อมีปัญหาอาจารย์ช่วยหาทางแก้ไข
2. อยากให้คณะปรับปรุ งอะไร
- ส่ วนใหญ่มกั จะปรับปรุ งตามข้อเสนอที่เคยเสนอไปแล้ว
- อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร มากขึ้น การเรี ยนการสอนในห้องปฏิบตั ิการ
อยากให้มีการเข้าถึงเครื่ องมือได้ทุกคน
3. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนิสิต
ช่วงปฐมนิเทศ คณะได้แนะนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และ
ทราบตัวชี้วดั
3. อาจารย์ จานวน 3 คน
1. เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนโดยมีผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
- อาจารย์คานึง Group discussion บางรายวิชาให้กรอบแนวคิดแล้วให้นิสิตทาต่อเอง
- วิชาพื้นฐานการพยาบาล มีการฝึ กปฏิบตั ิ การจัดกลุ่มน้อยลง อาจารย์ที่มีความชานาญ
ประจาฐาน การเปิ ดห้องปฏิบตั ิการ 24 ชัว่ โมง
- วิธีการสอน ที่มกั ใช้กนั คือ Small group discussion, การสัมมนา การศึกษาดูงาน เช่น
ให้นิสิตเสนอว่า เพื่อไปดูงานรพ. เอกชน หรื อ รพ. ที่เป็ น Tertiary care
- กลไกเกี่ยวกับเรื่ องการเรี ยนการสอน ฝ่ ายวิชาการมีการสัมมนาวิชาการ เกี่ยวกับการ
เรี ยนการสอนโดยตรง เช่น การทาข้อสอบ การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ รวมทั้งเมื่อมีการ
ประชุมของคณะ หัวหน้ากลุ่มวิชาก็ได้รับนโยบายเพื่อไปปรับแก้ มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ
ออสเตรเลีย และการใช้ IT
- มีระบบอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่ เช่นการเรี ยนการสอน ทักษะในการสอน
บนคลินิก มีการพบผูบ้ ริ หาร มีคู่มือการทางานของอาจารย์
2. จุดแข็งของคณะ
- มีสภาการพยาบาลเข้ามาควบคุมคุณภาพ ดังนั้นอาจารย์ทุกคนจึงร่ วมมือกันในการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาลที่กาหนดไว้
- มีระบบของอาจารย์พี่เลี้ยง
- มีวสั ดุอุปกรณ์ เครื่ องอานวยความสะดวกที่ค่อนข้างพร้อม

- มีความต้องการของตลาดแรงงานสู ง เช่นได้รับสนุนตามโครงการเมกกะโปรเจค
ทาให้ได้งบประมาณสนับสนุน
3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งคณะ
- เนื่องจากคณะมีสัดส่ วนของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการน้อย ดังนั้นจึงควรเร่ งหา
แนวทางแก้ไข
 การรายงานผลรายตัวบ่ งชี้
1. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์
2. ข้อค้นพบ หมายถึง ข้อเท็จจริ งหรื อผลสัมฤทธิ์ ของการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่
คณะกรรมการประเมินภายในได้จากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน การสัมภาษณ์ การสังเกต
การตรวจเยีย่ มสภาพจริ ง หรื อวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งข้อมูล
3. จุดเด่น หมายถึง การดาเนิ นงานของหน่วยงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ/ ประสิ ทธิ ผลที่สูงกว่า
หรื อบรรลุตามเป้าหมาย/ วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
4. จุดที่ควรพัฒนา หมายถึง การดาเนินงานที่เป็ นปั ญหา อุปสรรคต่อการบรรลุเป้ าหมาย/
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้

ส่ วนที่ 3
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงรอบการประเมินปี การศึกษา 2550 (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2550 ถึง 31 พฤษภาคม 2551)

ผลการประเมิน
มาตรฐาน + ตัวบ่ งชี้

ชนิดตัวบ่ งชี้

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน
1.1 มีการกาหนดปรัชญาหรื อ
กระบวนการ
ปณิ ธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน
ดาเนินงานและมีการกาหนดตัวบ
งชี้หลัก เพื่อวัดความสาเร็ จของการ
ดาเนินงานตามแผนให ครบทุก
ภารกิจ

1.2 ร้อยละของการของบรรลุ
เป้ าหมายตามตัวบ่งชี้ของ
การปฏิบตั ิงานที่กาหนด

ผลผลิต

ผลประเมินรวมรายมาตรฐาน

ชนิดเกณฑ์

ตนเอง

ร่ องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด /
กรรมการ
ลักษณะ
ทีพ่ บและนามาใช้ ประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน

ระดับ

3

3

ข้ อค้ นพบ
1. มีการกาหนดปรัชญา ปณิ ธาน
2. มีการกาหนดตัวบ งชี้ ที่ชดั เจน
จุดเด่ น
1. มีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบตามตัวชี้วดั
ต่างๆ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีการติดตามและวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินงานตาม เกณฑ์ กพร. และ เกณฑ์
ของ สมศ. ในที่ประชุมของฝ่ ายวางแผน
และพัฒนา อย่างต่อเนื่อง
จุดทีค่ วรพัฒนา

ปริ มาณ

3

3

ข้ อค้ นพบ
จานวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุ เท่ากับ 46 จาก
54 ตัวบ่งชี้ คิดเป็ นร้อยละ 85.2
จุดเด่ น
1. มีค่าร้อยละของการบรรลุเป้ าหมาย
ตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ตามแผน สูงขึ้น
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่แล้ว
จุดทีค่ วรพัฒนา
-

3

3

ผลการประเมิน
ตนเอง

ร่ องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด /
กรรมการ
ลักษณะ
ทีพ่ บและนามาใช้ ประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน

มาตรฐาน + ตัวบ่ งชี้

ชนิดตัวบ่ งชี้

ชนิดเกณฑ์

2. การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนา
และบริ หารหลักสูตร

กระบวนการ

ระดับ

3

3

2.2 มีกระบวนการเรี ยนรู ที่เน น
ผู เรี ยนเป นสาคัญ

กระบวนการ

ระดับ

3

3

2.3 มีโครงการหรื อกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรี ยนการสอนซึ่งบุคคล องค
กร องค์กร และชุมชนภายนอกมีส
วนร่ วม

กระบวนการ

ระดับ

3

3

2.4 จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท า
ต อจานวนอาจารย์ประจา

ปั จจัยนาเข้า

ปริ มาณ

2

2

ข้ อค้ นพบ
- มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานทุก
หลักสูตร หลักสูตรที่ครบวงรอบ
ปรับปรุ ง ได้ดาเนินการปรับปรุ ง
แล้ว
- ใช้กลไกการปิ ดหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้ อค้ นพบ
จุดเด่ น
- มีกลไกการให้ความรู ้กบั อาจารย์ที่มี
วิธีการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้ อค้ นพบ
มีกิจกรรมที่สนับสนุนการเรี ยนการ
สอน ร่ วมกับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
โรงพยาบาลมหาสารคาม
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้ อค้ นพบ
จานวนนิสิตเทียบเท่า ต่อ จานวน
อาจารย์ประจา เท่ากับ 7.34: 1
จุดเด่ น

ผลการประเมิน
มาตรฐาน + ตัวบ่ งชี้

ชนิดตัวบ่ งชี้

ชนิดเกณฑ์

ตนเอง

ร่ องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด /
กรรมการ
ลักษณะ
ทีพ่ บและนามาใช้ ประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน
จุดทีค่ วรพัฒนา

2.5 สัดส วนของอาจารย ประจา
ที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท าต อ
อาจารย ประจา

ปั จจัยนาเข้า

ปริ มาณ

1

1

ข้ อค้ นพบ
จานวนอาจารย์วฒ
ุ ิ ป.โท = 34 คน
จานวนอาจารย์ป. เอก = 3 คน
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
-

2.6 สัดส วนของอาจารย ประจา
ที่ดารงตาแหน งอาจารย์
ผู ช วยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย์

ปั จจัยนาเข้า

ปริ มาณ

1

1

2.7 มีกระบวนการส งเสริ ม
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย์

กระบวนการ

ระดับ

3

3

ข้ อค้ นพบ
อาจารย์วฒ
ุ ิป.โท ที่เป็ น ผ.ศ. = 7 คน
อาจารย์วฒ
ุ ิป.โท ที่เป็ น ร.ศ. = 3 คน
อาจารย์วฒ
ุ ิป.เอก ที่เป็ น ผ.ศ. = 1 คน
อาจารย์วฒ
ุ ิป.เอก ที่เป็ น ร.ศ. = 1 คน
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้ อค้ นพบ
มีประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่ อง
จรรยาบรรณอาจารย์พยาบาล และไม่พบ
อาจารย์ทาผิดจรรยาบรรณ
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ร่ องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด /
กรรมการ
ลักษณะ
ทีพ่ บและนามาใช้ ประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน

มาตรฐาน + ตัวบ่ งชี้

ชนิดตัวบ่ งชี้

ชนิดเกณฑ์

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให
อาจารย ประจาทาการวิจยั เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนการสอน

กระบวนการ

ข้อ

2

3

2.9 ร อยละของบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาและการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ผลผลิต

ปริ มาณ

3

3

2.10 ร อยละของบัณฑิตระดับ
ปริ ญญาตรี ที่ได้รับเงินเดือน
เริ่ มต นเป นไปตามเกณฑ์

ผลผลิต

ปริ มาณ

3

3

2.11 ระดับความพึงพอใจของ
นายจ าง ผูป้ ระกอบการ และผู
ใช บัณฑิต

ผลผลิต

ปริ มาณ

3

3

ข้ อค้ นพบ
จุดเด่ น
มีโครงการการจัดการเรี ยนการสอน
เรื่ องคุณลักษณะการสอนของพยาบาล
ในคลินิก ที่มีประสิ ทธิภาพ
จุดทีค่ วรพัฒนา
ควรมีการสรุ ปผลการวิจยั และจัดทา
รายงานเป็ นรู ปเล่ม
ข้ อค้ นพบ
บัณฑิตได้งานทาร้อยละ 96.25
จุดเด่ น
บัณฑิตสามารถได้งานทาภายใน 1 ปี
ปริ มาณสูงมาก
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้ อค้ นพบ
จุดเด่ น
- บัณฑิตได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นเป็ นไป
ตามเกณฑ์ร้อยละ 100
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้ อค้ นพบ
จุดเด่ น
- ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
เท่ากับ 4.12 จาก คะแนนเต็ม 5
จุดทีค่ วรพัฒนา
-

ผลการประเมิน
ตนเอง

ร่ องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด /
กรรมการ
ลักษณะ
ทีพ่ บและนามาใช้ ประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน

มาตรฐาน + ตัวบ่ งชี้

ชนิดตัวบ่ งชี้

ชนิดเกณฑ์

2.12 ร อยละของนิสิตหรื อศิษย
เก า
ที่สาเร็ จการศึกษาในรอบ 5 ปี
ที่ผ านมาที่ได รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย องในด าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริ ยธรรม
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม
และ
ด านสิ่ งแวดล อมในระดับชาติ
หรื อนานาชาติ
2.13 ร อยละของอาจารย ประจา
ซึ่งมีคุณสมบัติเป นที่ปรึ กษาวิทยา
นิพนธ ที่ทาหน าที่อาจารย ที่
ปรึ กษา
วิทยานิพนธ

ผลผลิต

ปริ มาณ

0

3

ข้ อค้ นพบ
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
-

ปั จจัยนาเข้า

ปริ มาณ

3

3

ข้ อค้ นพบ
จุดเด่ น
- อาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็ นที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ทาหน้าที่เป็ นอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ทุกคน
จุดทีค่ วรพัฒนา
-

2.31

2.62

ระดับ

3

1

ระดับ

3

3

ผลประเมินรวมรายมาตรฐาน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต
3.1 มีการจัดบริ การแก นิสิตและ
กระบวนการ
ศิษย เก า

3.2 มีการส งเสริ มกิจกรรมนิสิตที่ กระบวนการ
ครบถ วนและสอดคล องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

ข้ อค้ นพบ
- ไม่พบการประเมินการบริ การ 5 ด้าน
ในเรื่ องของการบริ การนิสิตและศิษย์เก่า
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้ อค้ นพบ
.มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้นิสิตได้
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ทุก
ด้าน

ผลการประเมิน
มาตรฐาน + ตัวบ่ งชี้

ชนิดตัวบ่ งชี้

ชนิดเกณฑ์

ตนเอง

ร่ องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด /
กรรมการ
ลักษณะ
ทีพ่ บและนามาใช้ ประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน
จุดเด่ น
มีกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้การ
สนับสนุนงบประมาณและการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดของอาจารย์
จุดทีค่ วรพัฒนา
-

ผลประเมินรวมรายมาตรฐาน
4. การวิจยั
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และ
งานสร างสรรค

3

2

กระบวนการ

ข้อ

2

2

4.2 มีระบบบริ หารจัดการ ความรู
จากงานวิจยั และงานสร างสรรค

กระบวนการ

ข้อ

3

3

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร างสรรค จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต อจานวน
อาจารย ประจา

ปั จจัยนาเข้า

ปริ มาณ

3

3

ข้ อค้ นพบ
- มีกลไกในการสนับสนุนภายใต้
งานวิจยั และงานสร้างสรรค์โดยมีคณะ
กรรมการบริ หารดูแลเรื่ องงานวิจยั
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
ควรมีกลไกในการยกย่ องและสร้ างขวัญ
กาลังใจแก่ นกั วิจยั ทีม่ ผี ลงาน
ข้ อค้ นพบ
มีการเผยแพร่ ผลงานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ท้ งั ภายในและภายนอก
สถาบัน
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้ อค้ นพบ
มีเงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจา
จุดเด่ น
ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายใน

ผลการประเมิน
มาตรฐาน + ตัวบ่ งชี้

ชนิดตัวบ่ งชี้

ชนิดเกณฑ์

ตนเอง

ร่ องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด /
กรรมการ
ลักษณะ
ทีพ่ บและนามาใช้ ประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน

4.4 ร อยละของงานวิจยั และงาน
สร างสรรค ที่ตีพิมพ เผยแพร
ได รับการจดทะเบียนทรัพย
สิ นทางป ญญาหรื ออนุสิทธิบตั ร
หรื อนาไปใช้ประโยชน ทั้งใน
ระดับชาติและในระดับนานาชาติ ต
อจานวนอาจารย ประจา

ผลผลิต

ปริ มาณ

0

0

4.5 ร อยละของบทความวิจยั ที่ได
รับการอ างอิง (Citation) ใน
refereed journal หรื อในฐาน ข
อมูลระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ
ต ออาจารย ประจา

ผลผลิต

ปริ มาณ

2

1

2.00

1.8

3

3

ผลประเมินรวมรายมาตรฐาน
5. การบริการวิชาการแก สังคม
5.1 มีระบบและกลไกในการบริ การ กระบวนการ
ทางวิชาการแก สังคมตามเป า
หมายของสถาบัน

ระดับ

และภายนอกสูงและจากหลากหลาย
องค์กร
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้ อค้ นพบ
ไม่พบงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางอนุ
สิ ทธิบตั ร
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้ อค้ นพบ
- พบบทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิง 1
เรื่ อง คิดเป็ นร้อยละของบทความวิจยั ที่
ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจา
= 2.70
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
-

ข้ อค้ นพบ
- พบกลไกในการบริการทางวิชาการแก่
สังคมตามเป้าหมายของคณะฯ
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
- ควรจัดทาแผนและจัดกิจกรรมในการ

ผลการประเมิน
มาตรฐาน + ตัวบ่ งชี้

5.2 ร อยละของอาจารย ประจา
ที่มี
ส วนร วมในการให บริ การ
ทางวิชาการแก สังคมเป นที่
ปรึ กษา
เป นกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบัน เป นกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรื อระดับนานาชาติต อ
อาจารย ประจา
5.3 ร อยละของกิจกรรมหรื อ
โครงการบริ การวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความต องการพัฒนา
และเสริ มสร างความเข มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติต ออาจารย ประจา

5.4 ร อยละของระดับความพึง
พอใจของผูร้ ับบริ การ

ชนิดตัวบ่ งชี้

ชนิดเกณฑ์

ตนเอง

ร่ องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด /
กรรมการ
ลักษณะ
ทีพ่ บและนามาใช้ ประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน

ปั จจัยนาเข้า

ปริ มาณ

3

3

ผลผลิต

ปริ มาณ

3

3

ผลผลิต

ปริ มาณ

1

3

2.5

3

3

3

ผลประเมินรวมรายมาตรฐาน
6. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 มีระบบและกลไกในการ
กระบวนการ

ระดับ

ให้บริ การวิชาการแก่สงั คมที่ชดั เจนตาม
กลุ่มเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ตามแผน
ข้ อค้ นพบ
จานวนอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่ วมใน
การให้บริ การวิชาการคิดเป็ นร้อยละ 100
จุดเด่ น
อาจารย์ทุกคนที่ปฏิบตั ิงานจริ งมีส่วน
ร่ วมในการให้บริ การวิชากรแก่สงั คม
จุดทีค่ วรพัฒนา
-

ข้ อค้ นพบ
จานวนกิจกรรมหรื อโครงการบริ การ
วิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของสังคมประเทศชาติต่ออาจารย์ประจา
ทั้งหมด = 44
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้ อค้ นพบ
- ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในระดับดี
ร้อยละ 88.33
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
-

ข้ อค้ นพบ

ผลการประเมิน
มาตรฐาน + ตัวบ่ งชี้

ชนิดตัวบ่ งชี้

ชนิดเกณฑ์

ตนเอง

ร่ องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด /
กรรมการ
ลักษณะ
ทีพ่ บและนามาใช้ ประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน

ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

ผลประเมินรวมรายมาตรฐาน
7. การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบันใช หลัก
กระบวนการ
ธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการ
และสามารถผลักดันสถาบันให
แข งขันได ในระดับสากล

มีกลไกในการบริ หารจัดการงานด้าน
ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมโดยมีการ
สนับสนุนทั้งงบประมาณและมีอาจารย์
กากับดูแล
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
-

ข้อ

3

3

3

3

ข้ อค้ นพบ
- คณะมีแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี
งบประมาณ 2550
- มีแผนการผลิตบัณฑิตหลักสูตร
นานาชาติ
- มีการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
มากกว่าร้อยละ 80
จุดเด่ น
- คณะมีการประเมินผลงานของ
ผูบ้ ริ หาร
จุดทีค่ วรพัฒนา
- แม้วา่ จะมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
ราชการ มีการกาหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์ และนโยบาย แต่ยงั ไม่
สามารถชี้ให้เห็นว่าคณะ
กรรมการบริ หารคณะและบุคลากรมี
ส่วนร่ วมในการวางแผนอย่างไร
- แม้ ว่าจะมีการประชุมคณะบริหารคณะ
มากกว่ าร้ อยละ 80 แต่ ยงั ไม่ สามารถ
ชี้ให้ เห็นข้ อมูลเปรียบเทียบแผนและผล
การเข้ าร่ วมประชุม

ผลการประเมิน
ตนเอง

ร่ องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด /
กรรมการ
ลักษณะ
ทีพ่ บและนามาใช้ ประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน

มาตรฐาน + ตัวบ่ งชี้

ชนิดตัวบ่ งชี้

ชนิดเกณฑ์

7.2 ภาวะผู นาของผู บริ หารทุก
ระดับของสถาบัน

กระบวนการ

ระดับ

3

3

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสู
องค การเรี ยนรู

กระบวนการ

ระดับ

3

3

ข้ อค้ นพบ
- คณะมีโครงการในการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร
- มีกระบวนการประเมินผูบ้ ริ หารที่เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
จุดเด่ น
- มีการประเมินผูบ้ ริ หารและสรุ ปผล
การประเมิน และให้ขอ้ มูลย้อนกลับ
จุดทีค่ วรพัฒนา
- ไม่ปรากฏหลักฐาน กระบวนการใน
การสรรหาคณบดี
- แม้วา่ จะมีโครงการพัฒนาขีด
ความสามารถของคณาจารย์ แต่ยงั ไม่
ชี้ให้เห็นแผนหรื อกลไกในการพัฒนา
ผูบ้ ริ หารโดยตรง
ข้ อค้ นพบ
- คณะมีโครงการจัดการความรู ้แก่
บุคลากรสานสนับสนุนและมีผเู ้ ข้าร่ วม
มากกว่าร้อยละ 50
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
- แม้จะมีโครงการจัดการความรู ้แต่ยงั
ไม่มีหลักฐานว่าได้มีการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้กบั สายผูส้ อน
- การจัดการความรู ้ยงั ไม่สามารถ
ชี้ให้เห็นความหลากหลาย
- การนาผลจากการจัดการความรู ้ไปใช้
อย่างอย่างไม่ชดั เจนว่าได้นาไปใช้
อย่างไรบ้าง

ผลการประเมิน
ตนเอง

ร่ องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด /
กรรมการ
ลักษณะ
ทีพ่ บและนามาใช้ ประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน

มาตรฐาน + ตัวบ่ งชี้

ชนิดตัวบ่ งชี้

ชนิดเกณฑ์

7.4 มีระบบและกลไกในการบริ หาร
ทรัพยากร บุคคลเพื่อพัฒนา และ
ธารงรักษาไว ให บุคลากรมี
คุณภาพและประสิ ทธิภาพ

กระบวนการ

ระดับ

3

3

7.5 ศักยภาพของระบบฐาน
ข อมูลเพื่อการบริ หาร การเรี ยน
การสอน และการวิจยั

ปั จจัยนาเข้า

ระดับ

3

3

7.6 ระดับความสาเร็ จในการเป ด
โอกาสให บุคคลภายนอกเข
ามามี
ส วนร วมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา

ผลผลิต

ระดับ

3

2

ข้ อค้ นพบ
- คณะมีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
- มีคู่มือการสรรหาบุคลากร
- มีโครงการจัดสวัสดิการสาหรับ
บุคลากร
จุดเด่ น
- มีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร
จุดทีค่ วรพัฒนา
- แม้จะมีการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรแต่ยงั ไม่ช้ ีให้เห็นว่าได้นาผล
การประเมินมาใช้อย่างไรบ้าง
ข้ อค้ นพบ
- มีการอบรมการจัดทาฐานข้ อมูล
- มีการจัดทาฐานข้อมูลของคณะ
จุดเด่ น
- มีการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้
ฐานข้ อมูลต่ างๆ
จุดทีค่ วรพัฒนา
- แม้จะมีการจัดทาฐานข้อมูลของคณะ
แต่ยงั ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีความ
เชื่อมโยงกับ สกอ. หรื อคณะต่างๆ
อย่างไรบ้าง
ข้ อค้ นพบ
- คณะมีช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลและ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา

ผลการประเมิน
มาตรฐาน + ตัวบ่ งชี้

ชนิดตัวบ่ งชี้

ชนิดเกณฑ์

ตนเอง

ร่ องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด /
กรรมการ
ลักษณะ
ทีพ่ บและนามาใช้ ประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน
- ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้นาความ
คิดเห็นที่ผา่ นช่องทางต่างๆ มาใช้อย่าง
เป็ นรู ปธรรมอย่างไรบ้าง

7.7 ร อยละของอาจารย ประจา
ที่ได รับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรื อวิชาชีพในระดับชาติหรื อ
นานาชาติ

ผลผลิต

ปริ มาณ

7.8 มีการนาระบบบริ หารความเสี่ยง
มาใช ในกระบวนการบริ หาร
การศึกษา

กระบวนการ

ระดับ

3

1

7.9 ระดับความสาเร็ จของการถ า
ยทอดตัวชี้วดั และเป าหมายของ
ระดับองค กรสู ระดับบุคคล

ผลผลิต

ระดับ

3

3

0

0

ข้ อค้ นพบ
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้ อค้ นพบ
- มีการแต่ งตั้งควบคุมภายใน
จุดเด่ น
- มีการระบบการควบคุมภายในของ
คณะ
จุดทีค่ วรพัฒนา
- ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง
- ยังไม่มีแผนการบริ หารความเสี่ ยงของ
คณะ
ข้ อค้ นพบ
- มีการจัดผลแผนการปฏิบตั ิราชการ
- มีการกาหนดตัวชี้วดั
- มีการประเมินตามตัวชี้วดั ของ ก.พ.ร.
และ QA.
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
- แม้วา่ มีการวางแผนแต่ยงั ไม่ปรากฏว่า
มีการกาหนด Strategy Map
- ยังไม่ ปรากฏหลักฐานว่ ามี

ผลการประเมิน
มาตรฐาน + ตัวบ่ งชี้

ชนิดตัวบ่ งชี้

ชนิดเกณฑ์

ตนเอง

ร่ องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด /
กรรมการ
ลักษณะ
ทีพ่ บและนามาใช้ ประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน
กระบวนการถ่ ายทอดตัวชี้วดั อย่ างไร
บ้ าง

ผลประเมินรวมรายมาตรฐาน
8. การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร กระบวนการ
การวิเคราะห ค าใช้จ าย การ
ตรวจสอบการเงินและ งบประมาณ
อย างมีประสิ ทธิภาพ

8.2 มีการใช ทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันร วมกัน

กระบวนการ

ผลประเมินรวมรายมาตรฐาน
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกัน
กระบวนการ
คุณภาพภายในที่เป นส วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริ หารการศึกษา

2.67

2.33

ระดับ

3

3

ระดับ

3

3

3

3

3

3

ระดับ

ข้ อค้ นพบ
- มีระบบการใช้ จ่ายงบประมาณและ
รายงานการใช้ จ่ายงบประมาณ
จุดเด่ น
จุดทีค่ วรพัฒนา
- ยังไม่ปรากฏหลักฐานการจัดทาบาน
ข้อมูลด้านการเงิน
ข้ อค้ นพบ
- มีคณะกรรมการการใช้ ทรัพยากร
ร่ วมกันแต่ เป็ นระดับคณะ
จุดเด่ น
- ห้องประชุมและห้องเรี ยนของคณะมี
หน่วยงานต่างๆ มาใช้มาก
จุดทีค่ วรพัฒนา
- ยังไม่เห็นแผนการใช้ทรัพยากรร่ วมกัน
- ยังไม่ สามารถชี้ให้ เห็นผลการประหยัด
งบประมาณ

ข้ อค้ นพบ
- คณะมีระบบการประกันคุณภาพและมี
คณะกรรมการการประกันคุณภาพของ
คณะ
- มีการสร้างเครื อข่ายการประกัน
คุณภาพ

ผลการประเมิน
มาตรฐาน + ตัวบ่ งชี้

ชนิดตัวบ่ งชี้

ชนิดเกณฑ์

ตนเอง

ร่ องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด /
กรรมการ
ลักษณะ
ทีพ่ บและนามาใช้ ประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน

9.2 มีระบบและกลไกการให
ความรู และทักษะด านการ
ประกันคุณภาพแก่นิสิต

กระบวนการ

ระดับ

2

2

9.3 ระดับความสาเร็ จของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลผลิต

ระดับ

3

3

จุดเด่ น
- มีแผนการพัฒนาจากผลการประกัน
คุณภาพ
จุดทีค่ วรพัฒนา
- แม้มีแผนการพัฒนาแต่ยงั ไม่ปรากฏ
หลักฐานว่าผลการพัฒนาเปรี ยบเทียบกับ
แผนมีการพัฒนาอย่างไรบ้าง
- ควรมีคู่มือการประกันคุณภาพของ
คณะ
- ยังไม่ช้ ีให้เห็นว่าคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของคณะเชื่อมโยงกับ
คณะกรรมการเครื อข่ายการประกัน
คุณภาพอย่างไร
ข้ อค้ นพบ
- คณะมีระบบการให้ความรู ้และทักษะ
การประกันคุณภาพกับนิสิต
จุดเด่ น
- มีการให้ความรู ้การประกันคุณภาพแก่
นิสิต
- นิสิตมีทศั นคติที่ดีต่อคณะ
- นิสิตได้นาความรู ้เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพมาใช้ในการเตรี ยมพร้อมการ
ประกอบวิชาชีพ
จุดทีค่ วรพัฒนา
- ยังไม่สามารถชี้ให้เห็นว่านิสิตได้สร้าง
เครื อข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างไร
ข้ อค้ นพบ
- มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพ
จุดเด่ น

ผลการประเมิน
มาตรฐาน + ตัวบ่ งชี้

ชนิดตัวบ่ งชี้

ชนิดเกณฑ์

ตนเอง

ร่ องรอย / หลักฐาน / รายละเอียด /
กรรมการ
ลักษณะ
ทีพ่ บและนามาใช้ ประกอบการ
พิจารณาตัดสิ นผลการประเมิน
จุดทีค่ วรพัฒนา
- ยังไม่ช้ ีให้เห็นว่ามีนวัตกรรมใหม่ที่
เกิดขึ้นจากการประกันคุณภาพอย่างไร
บ้าง

ผลประเมินรวมรายมาตรฐาน

2.67

2.67

ผลประเมินรวมทุกมาตรฐาน

2.49

2.49

ผลการประเมินคุณภาพภายในเฉลีย่ รวมมาตรฐาน

มาตรฐาน

จานวน
ตัวบ่ งชี้ทปี่ ระเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
13
2
4
4
1
9
2
3

รวม

41

ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ผลการประเมิน
ผลการประเมินตนเอง
คณะกรรมการ
2.50
3.00
2.31
2.62
3.00
2.00
2.00
1.80
2.50
3.00
3.00
3.00
2.67
2.33
3.00
3.00
2.67
2.67
2.49

2.51

คณะกรรมการประเมิน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงรอบการประเมินปี การศึกษา 2550 (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2550 ถึง 31 พฤษภาคม 2551)
วัน 8 กรกฎาคม 2551 (ระยะเวลาการประเมิน 1 วัน)

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ ธานี
(คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

อาจารย์ ดร.สุ มลวรรณ ชุ่มเชื้อ
(คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

อาจารย์ ดร.เมธิ น ผดุงกิจ
(คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

