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บทนํา
แนวปฏิบัติที่ดีที่ชวยใหการดําเนินการดานการประกันคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร
ไปสูค วามสําเร็จ การนําเสนอในเอกสารฉบับนี้ เกิดจากการทบทวน รวบรวม และสังเคราะห
จากประสบการณตรงของผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะฯ มาอยางตอเนื่องยาวนาน
ความสําเร็จที่เกิดจากแนวปฏิบัติที่ดี อาจเปนความสําเร็จเชิงกระบวนการ และ/หรือ เชิง
ผลผลิต /ผลลัพธ ที่ผูบ ริหารและผูป ฏิบั ติมีความพึงพอใจและเห็นวาเปนกิจกรรมหรือ วิธีการ
ปฏิบัติที่โดดเดนของคณะฯ
การดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ สํ า หรั บ ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕ ที่ ผ า นมา ได ทํ า การ
สัง เคราะหแนวปฏิบั ติที่ดีไว รวม ๔ เรื่ อ ง ดวยกัน คือ ๑) การสรางวัฒนธรรมการควบคุ ม
คุ ณ ภาพสู ค วามเป นเลิ ศขององคก ร ๒) การกํา กับ และติ ด ตามกํา กั บ คุ ณ ภาพตามตัว บ ง ชี้
๓) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในขององคกร และ ๔) การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง
คณะพยาบาลศาสตร หวังเปนอยางยิ่ง วา แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพฉบั บนี้จะ
เปนประโยชนแกหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาอื่น ในการนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการ
ดําเนินงาน เพื่อประโยชนตอ วงการศึกษาพยาบาลศาสตรของประเทศตอไป
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กระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี
การคัดสรรกิจกรรมการปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการโดยฝายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรูในองคกร
มีขนั้ ตอนดังตอไปนี้
๑. ประชุมผูบริหารรวมกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เพื่อลงความเห็น
ร ว มกั น เกี่ ย วกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ด ว ยดี ในกระบวนการประกั น
คุณภาพของคณะฯ ในปการศึกษา ๒๕๕๕ กําหนดแนวปฏิบัติที่ดี ดังตอไปนี้
๑) การสรางวัฒนธรรมการควบคุมคุณภาพสูความเปนเลิศขององคกร
๒) การกํากับและติดตามกํากับคุณภาพตามตัวบงชี้
๓) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในขององคกร และ
๔) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
๒. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับกลยุทธหรือวิธีปฏิบัติที่ทําใหประสบความสําเร็จใน
แตล ะประเด็ นในขอ ๑ โดยมีการจัด กลุม สนทนาและสอบถามความคิด เห็น เป น
รายบุคคลในกรณีที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรมกลุมได
๓. สรุปผลที่ไดจากกิจกรรมในขอ ๒ จัดทําเปนเอกสารแนวปฏิบัติเพื่อเผยแพร
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แนวปฏิบัติท่ดี ี
การสรางวัฒนธรรมการควบคุมคุณภาพสูความเปนเลิศขององคกร
สินทรัพย อั นมีค าของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิท ยาลั ยเชียงใหม ประการหนึ่ ง คื อ
วัฒนธรรมองคกรดานการควบคุมคุณภาพซึ่งสะทอนใหเห็นจากความสําเร็จของกระบวนการ
ภายในที่ทําใหระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถดําเนินไปดวยดีย่ิง กลาวคือ
บุคลากรทุ กระดับมีความเขาใจและนําหลักการควบคุมคุ ณภาพ PDCA มาใชในกระบวนการ
ดําเนินงานที่อยูในความรับผิดชอบ และมีความรวมมือที่ดีย่ิง ในกระบวนการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาของคณะฯ
วัฒนธรรมองคกรดานการควบคุมคุณภาพเปนพฤติกรรมหรือวิถีปฏิบัติที่คณาจารยและ
บุคลากรของคณะฯ ไดรวมกันสรางขึ้นและยึดถือปฏิบัติกันมาจนเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกคน
ในองคกรตอ งชวยกันเสริมสรางใหดํารงอยู เพื่อ ขับเคลื่อนการดําเนินงานในทุกภาคสวนของ
คณะฯ สูความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธที่วางไวรวมกัน
การสรางวัฒนธรรมองคกรดานการควบคุมคุณภาพสูความเปนเลิศของคณะฯ ดําเนินการ
มาอยางตอเนื่อง มีขั้นตอนและวิธกี าร ดังตอไปนี้
๑. บมเพาะคานิยมและความเชื่อ (Cultivate values and Beliefs)
ผูบริหารทุกระดับของคณะพยาบาลศาสตร ไดบมเพาะความเชื่อเกี่ยวกับประโยชนที่
จะไดรับจากระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตลอดจนความเชื่อในศักยภาพขององคกรและ
ของบุคลากรทุกคน ที่จะมีสวนในการทําใหระบบและกลไกการประกันคุณภาพไปสูความสําเร็จ
ผานกิจกรรมที่หลากหลายอยางตอเนื่อง ไดแก
 การบรรยายความรูโดยวิทยากรภายในและภายนอกคณะทุกครั้งหรือทุกโอกาสที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวของกับ ระบบและกลไกการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา เพื่อใหรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง
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 การศึกษาดูงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพกับรวมกับหนวยงานหรือองคกรอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่
ตอ งการเปลี่ ยนแปลงหรื อ พัฒนา เพื่อ ใหเกิดความเชื่อ มั่นในคุ ณ คาของการ
ประกันคุณภาพ
 การชี้ใหเห็นผลสําเร็จและการพัฒนาของคณะอั นเกิดจากการกระบวนการ
ควบคุมคุณภาพ เชน การแจงผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในทุกคนใน
คณะไดรับทราบทุกครั้ง ซึ่งรวมถึงขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพใหดีย่ิง ขึ้น
การประกาศรางวัลหรือ การไดรับ การยอมรับ ทั้ง ในระดับบุ ค คล ระดับ กลุม/
หนวยงาน และระดับองคกร เชื่อมโยงถึงผลกระทบของการควบคุมคุณภาพของ
คณะ
 การประชุมของคณะกรรมการฯ ภายหลังการรับทราบผลการประเมินอยางเปน
ทางการเพื่อหาแนวทางในการพัมนาคุณภาพใหดียิ่งขึน้ ในระยะตอไป
๒. กําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค (Desired Behaviors)
พฤติกรรมที่พึงประสงคของบุคลากรทุกคนในคณะพยาบาลศาสตร สะทอนถึงการ
แสดงออกซึ่งความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และคานิยม เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ มีวิธีการ
กําหนดและถายทอดสูผูปฏิบัติ ดังตอไปนี้
 นําวิสัยทัศนและแผนกลยุทธของคณะมาเปนตัวตั้ง ในการออกแบบระบบงาน
และบทบาทหนาที่รับผิดชอบของบุคลากร ในการมีสวนรวมในระบบและกลไก
การประกั น คุ ณ ภาพของคณะ และกํ า หนดไว ใ นภาระงานและกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
 บู ร ณาการค านิ ย มในปฏิ บั ติ ด า นการระบบและกลไกการประกั นคุ ณ ภาพที่
พึงประสงคเขากับระบบบริหารงานบุคคล ผานการกํากับติดตามและสนับสนุน
อยางใกลชิดของผูบริหารทุกระดับ โดยยึดหลัก PDCA ในกระบวนการทํางาน
การติดตามความกาวหนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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 จัด ให มี เวที อ ภิ ป ราย รั บ ฟ ง ความคิ ดเห็น ประชุ ม ชี้แ จง และประชาสั มพั น ธ
เผยแพรใหบุคลากรทุกระดับไดเขาใจตรงกันวา พฤติกรรมและวิธีปฏิบัติง านที่
พึง ประสงคในบริบทเฉพาะของตําแหนงงานของตนเปนอยางไร เพื่อใหทุกคน
สามารถปฏิบัติไดถูกตองตามแนวทางที่คณะฯ คาดหวัง
 กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ มีการ
กํา หนดผูรับ ผิด ชอบหลัก ผูรั บ ผิดชอบรอง ผูป ฏิ บั ติ และผูมีส วนไดส วนเสี ย
ที่ทุกคนสามารถเห็น ภาพรวมของกลไกการประกันคุ ณภาพ และเห็นภาพใน
สวนที่ตนตองรับผิดชอบ
คานิยมที่พึงประสงคดานการประกันคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร
 ความรับผิดชอบ (responsibility and accountability)
 ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (efficiency and effectiveness)
 ความมุงมั่นทุมเท (commitment)
 ความเสียสละ(sacrifice)
 ความรวมมือ (cooperation and collaboration)
 การทํางานเปนทีม (team work)
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๓. บูรณาการคานิยมดานการประกันคุณภาพสูวฒ
ั นธรรมองคกร
คานิยม
ความรับผิดชอบ
(responsibility and
accountability)

ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
(efficiency and
effectiveness)

นโยบายที่สนับสนุน
พฤติกรรมที่พึง
คานิยม
ประสงค
- มีการกําหนด
- แสดงออกถึงความ
ผูรับผิดชอบและขอบเขต ตระหนักในอํานาจ
ความรับผิดชอบแยก
หนาที่รบั ผิดชอบตาม
ตามองคประกอบและ
ตําแหนงและ
ตัวบงชี้คุณภาพไวอยาง
สถานภาพ
ชัดเจน
- ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามขอบเขต
ความรับผิดชอบ

การปฏิบัติ

- ทบทวนอํานาจหนาที่
และขอบเขตความ
รับผิดชอบของตนเอง
และของหนวยงาน
- ปฏิบัติงานตรงตามที่
ไดรับมอบหมายหรือ
ขอบเขตรับผิดชอบอยาง
เต็มศักยภาพ
- ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยอาศัย
ขอบเขตความรับผิดชอบ
- กําหนดนโนบาย
- แสดงออกถึง
- ทบทวนนโนบาย แผน
แผนกลยุทธ และระดับ
พฤติกรรมการทํางาน
กลยุทธ และระดับ
ความสําเร็จของ
ที่เนนความมี
ความสําเร็จของ
เปาหมาย
ประสิทธิภาพ (สะดวก เปาหมาย ที่เกี่ยวของกับ
ประหยัด คุมคา คุม
งานในความรับผิดชอบ
- กําหนดตัวบงชี้
ความสําเร็จทั้งในแงประ ทุน คุมประโยชน)
- ออกแบบกระบวนการ
สิทภาพและประสิทธิผล - แสดงออกถึงการ
ภายในทุกระดับ (คณะ
ปฏิบัติที่มุงสูผ ลผลิต
สาขาวิชา กลุมวิชา และ
และผลลัพธตาม
หนวยงาน) ครอบคลุม
เปาหมาย
เปาหมาย ปจจัยนําเขา
กระบวนปฏิบัติ และการ
ประเมินผลผลิตและ
ผลลัพธ โดยการมี
สวนรวมของบุคลากรทุก
ระดับตามบริบทของ
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คานิยม

นโยบายที่สนับสนุน
คานิยม

พฤติกรรมที่พึง
ประสงค

การปฏิบัติ

-

-

ความมุงมั่นทุมเท
(commitment)

- ตั้งเปาหมายที่ทา ทาย
- การปฏิบัติตามระบบ
การบริหารจัดการ
- การใหรางวัลและการ
ยกยอง

- แสดงออกถึงความ
ตั้งใจที่จะบรรลุ
ความสําเร็จของระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพในสวนที่ตน
รับผิดชอบ
-

ตําแหนงและสายงานที่
รับผิดชอบ
กํากับติดตาม ควบคุม
กระบวนการภายในให
เปนไปตามนโยบายและ
แผน โดยกําหนดใหมี
รอบรายงานโดยเจาของ
งานและเจาของตัวบงชี้
คุณภาพ
ประเมินผลโดยใช
ตัวบงชี้เชิงกระบวนการ
ผลผลิต และผลลัพธ
ศึกษาทําความเขาใจ
เรื่องประกันคุณภาพ
บูรณาการเรื่องประกัน
คุณภาพ PDAC เขากับ
การปฏิบัตงิ านเสมอ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง
ของผูรวมงาน ของ
หนวยงาน และของคณะ
ตามกรอบการประกัน
คุณภาพ
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คานิยม
ความเสียสละ
(sacrifice)

ความรวมมือ
(cooperation and
collaboration)

นโยบายที่สนับสนุน
พฤติกรรมที่พึง
การปฏิบัติ
คานิยม
ประสงค
- กําหนดการประเมินผล - แสดงออกถึงความ
- อุทิศตนเพื่อชวยเหลือ
การปฏิบัติตามกรอบ
เสียสละทัง้ กําลังกาย
งานของคณะฯ
เกณฑที่ครอบคลุมเรื่อง กําลังทรัพย เวลา และ - อุทิศเวลา โดย
ความเสียสละและอุทิศ
ความสามารถสวนตน
ปฏิบัติงานนอกเวลาทํา
ตนตองานและตอ
ใหกับการทํางานใน
การเมื่อมีเหตุจาํ เปน
องคกร
ตําแหนงหนาที่
หรือเพื่อใหงานของ
รับผิดชอบตลอดจน
คณะฯ สําเร็จลุลวง
งานของสวนกลาง
- อุทิศกําลังทรัพยหรือ
รายไดที่พึงมีเพื่อ
ชวยเหลือกิจกรรมของ
คณะฯ
- การถายทอดวิสัยทัศน - แสดงออกถึงความ
- รวมเปนกรรมการ
พันธกิจ นโยบาย และ
รวมมือ ความพรอม
อนุกรรมการ และ
แผนกลยุทธสผู ูปฏิบตั ิ
เพรียงในการทํางาน
คณะทํางาน ที่เกี่ยวของ
เพื่อการประกัน
กับการประกันคุณภาพ
- การแตงตัง้
คุณภาพ
คณะกรรมการ
- รวมทํากิจกรรมเกี่ยวกับ
คณะอนุกรรมการ และ
การประกันคุณภาพของ
คณะทํางาน เพื่อใหเกิด
คณะฯ
การทํางานเปนทีม
- รวมรับผิดชอบผลการ
ปฏิบัติตามตัวบงชี้
- การสนับสนุนการทํางาน
คุณภาพทั้งระดับบุคคล
แบบเครือขายความ
สาขาวิชา/หนวยงาน
รวมมือ
และระดับคณะ
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คานิยม
การทํางานเปนทีม
(Team work)

นโยบายที่สนับสนุน
พฤติกรรมที่พึง
การปฏิบัติ
คานิยม
ประสงค
- นโยบายดานการพัฒนา - แสดงออกถึง
- ดําเนินกิจกรรมดานการ
คุณภาพ สนับสนุนการ
พฤติกรรมทํางานเปน
ควบคุมคุณภาพใน
ทํางานเปนทีมตาม
ทีมที่มาจากหนวยงาน ลักษณะเปนทีม
คานิยมขององคกร
เดียวกัน/หลาย
- ทําหนาทีเ่ ปนหัวหนาทีม
หนวยงาน
หรือสมาชิกทีมในการ
ดําเนินการดานการ
ควบคุมคุณภาพ
- สื่อสารกันภายในทีม
อยางสรางสรรคและมี
ประสิทธิภาพ
- กําหนดแนวปฏิบตั ิ
สําหรับทีม
- ประเมินผลสําเร็จของทีม
คือผลงานที่เกิดขึ้น

บมเพาะคานิยมและ
ความเชื่อเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ

กําหนดพฤติกรรมที่
พึงประสงคดานการ
ประกันคุณภาพ

วัฒนธรรมองคกรดาน
การประกันคุณภาพ

การสรางวัฒนธรรมองคกรดานการประกันคุณภาพ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รูปที่ ๑ การสรางวัฒนธรรมองคกรดานการประกันคุณภาพ
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แนวปฏิบัติท่ดี ี
การกํากับและติดตามกํากับคุณภาพตามตัวบงชี้
การกํ า หนดและติด ตามกํ า กั บ คุ ณ ภาพตามตั ว บ ง ชี้ หมายถึ ง การกํ า หนดตั ว บ ง ชี้
เปาหมาย การทบทวน วิเคราะห และปรับ ปรุง เพื่อชี้นําการจัดการกระบวนการภายในของ
คณะฯ ใหทราบถึงระดับของความสําเร็จหรือการบรรลุผลลัพธตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งวัตถุประสงคเชิงกลยทุธที่สําคัญ และเพื่อเปนขอมูลสําหรับการคาดการณถึง แนวโนม
ความเปลี่ยนแปลงดวย
คณะพยาบาลศาสตร มี แนวปฏิบัติ ที่ดี ในการกํ ากั บ และติ ดตามกํา กับ คุ ณ ภาพตาม
ตัวบงชี้ ทําใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพสามารถสําเร็จลุลวงดวยดี โดยมีวิธีการ
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. กําหนดตัวบงชี้และการวัด ทําความเขาใจใหตรงกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ
๒. กําหนดผูรับผิดชอบตัวบง ชี้ (KPI owners) มีหนาที่ในการดําเนินการ จัดเก็บขอมูล
บันทึกขอมูล วิเคราะห และจัดทํารายงานขอมูล
๓. กําหนดรอบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบง ชี้คุณภาพ โดยฝาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนประจําทุก 3 เดือน
๔. สร า งระบบสารสนเทศที่ร องรั บ การบั น ทึก จั ด เก็ บ วิ เคราะห ป ระมวลผล และ
รายงานผล ครอบคลุมทุกตัวบงชี้ โดยใช FON-MIS และ Web-portal และทําความ
เขาใจในการใชป ระโยชนจากระบบสารสนเทศ ตลอดจนมีการฝกอบรมทักษะการ
ใชงานระบบสารสนเทศแกบุคลากร
๕. ดําเนินการพัฒนาและจัดการขอมูลสารสนเทศใหมีความถูกตองและเปนปจจุบันอยู
เสมอ โดยดําเนินการรวมกันทุกฝายที่เกี่ยวของในรูปของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ โดยมีผูแทนจากทุกฝายและทุกสวนงานรวมเปนกรรมการ นอกจากนี้
ยังมีการจัดตั้งกรรมการเฉพาะกิจในการพัฒนาระบบฐานขอมูล เชน ฐานขอมูลวิจัย
ฐานขอมูลนักศึกษา ฐานขอมูลบุคลากร เปนตน
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๖. ผูบริหารที่รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพรวมกับบุคลากรหนวยประกันคุณภาพ และ
เจาหนาที่ฝา ยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีหนาที่ ในการกํากั บ ติดตามให
ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับงานดานการประกันคุณภาพ
๗. มีการทบทวนการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารผูกํากับดูแล โดยแยก
ตามองคประกอบคุณภาพ มีการสื่อสารกันภายในทีมผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของ
โดยการจัดทําเปนลายลักษณอักษร (ดังแสดงตารางที่ ๒)
การดําเนินงานตามตัวบงชีค้ ุณภาพ
องคประกอบที่ .......
ตัวบงชี้ที่

ชื่อตัวบงชี้คุณภาพ

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้

สิ่งที่ควรดําเนินการ
ตามตัวบงชี้คุณภาพ

ปจจัยแหงความสําเร็จในการกํากับติดตามตัวบงชีค้ ุณภาพ
๑. ผูบริหารใหความสําคัญและมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการประกันคุณภาพ
๒. บุคลากรที่เกี่ยวของมีความเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนของการกํากับติดตาม
ตัวบงชี้ และมีทกั ษะในการจัดเก็บและบันทึกขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดเห็น
ประโยชนในการใชรายงานขอมูลเพื่อการพัฒนางานในสวนที่รับผิดชอบ
๓. บุคลากรทุกฝายมีความเขาใจในระบบและกลไกการประกันคุณภาพเปนอยางดีและ
มีสวนรวมในการดําเนินการตามความรับผิดชอบ
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แนวปฏิบัติท่ดี ี
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในขององคกร
การปฏิบั ติที่ดีอีกแนวทางหนึ่ง ที่มีสวนชวยใหร ะบบและกลไกการประกันคุณ ภาพของ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประสบความสําเร็จ คือ การตรวจสอบคุณภาพ
ภายในคณะฯ ซึ่ง ถือ ปฏิบั ติเป นประจําทุ กป โดยจัดกิจกรรมนี้ข้ึนกอนที่จะรับ การตรวจและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น ฯ จาก
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงคของการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
๑. เพื่อตรวจและประเมินคุณภาพ ทั้ง เชิง กระบวนการและผลลัพธ ในสวนที่เกี่ยวขอ ง
กับพันธกิจของสํานักวิชา และสาขาวิชา
๒. เพื่อใหขอเสนอแนะแกสํานักวิชาและสาขาวิชาในการพัฒนาคุณภาพ
๓. เพื่อพัฒนาทักษะดานการเปนผูตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาของอาจารย
๔. เพื่อ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสาขาวิช าและสํา นักวิช า และไดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพตอไป
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบคุณภาพภายในของคณะพยาบาลศาสตร
๑. กําหนดการตรวจสอบคุณภาพภายในสํานักวิชาและสาขาวิชา โดยตองดําเนินการให
แลวเสร็จกอนการรับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึก ษาภายในที่ดําเนินการ
โดยมหาวิ ท ยาลั ยเชีย งใหม เพื่ อ ให ได ข อ มู ล เชิ ง ลึ ก จากสํ า นั ก วิ ช าและสาขาวิ ช า
ตลอดจนจุดแข็ง -จุดออ น มาประกอบการจัดทํ ารายงานการประเมินตนเองของ
คณะฯ
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๒. แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร โดยมี
หลักในการสรรหาอนุกรรมการ คือ เปนผูบริหาร เปนประธานหลักสูตรสาขาวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร และเปนหัวหนาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร
๓. จัดใหมีการหมุนเวียนของคณะอนุกรรมการในการตรวจสอบ ใหมีโอกาสไปประเมิน
คุณ ภาพของสาขาวิชาตางๆ เพื่อ ใหมีการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ ที่
หลากหลาย ผลที่ไดรับจากวิธีป ฏิบัติแ บบนี้ คือ คณาจารยที่เป นอนุกรรมการไดมี
โอกาสเรียนรูการปฏิบัติที่ดีจากสาขาวิชาอื่นๆ เชน กลยุทธการจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการภาระงานภายในสาขาวิชา การสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย
ในสาขาวิชา การสนับสนุนการขอผลงานวิชาการ และการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง เปนตน
๔. สํ า นั ก วิ ช าและสาขาวิ ช าจั ด ส ง เล ม รายงานการประเมิน ตนเองให ห น ว ยประกั น
คุณภาพ เพื่อจัดสงใหกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในแตละสาขาวิชา
ลวงหนา ๑ สัปดาหกอนวันตรวจสอบคุณภาพ เพื่อศึกษารายละเอียดลวงหนา
๕. ในระหวางการตรวจเยี่ยม คณะอนุกรรมการทําหนาที่ในการคนหาจุดแข็ง-จุดออน
ตลอดจนขอมูลสําคัญจากสํานักวิชาและสาขาวิชาตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองและการประกันคุณภาพในระดับคณะฯ
๖. มีระบบการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน แกสํานักวิช าและสาขาวิช า
สะทอนจุดแข็ง-จุดออน และโอกาสในการพัฒนา
๗. ฝายประกันคุณภาพของคณะฯ รวบรวมผลการประเมินและเอกสารทั้งหมดของทุก
หนวยงานเพื่อ นําไปใชในการเขียนรายงานการประเมิน ตนเองใหมีค วามสมบู รณ
ยิ่งขึ้น

14

แนวปฏิบัติท่ดี ี
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
การจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ห รื อ การรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน (SelfAssessment Report : SAR) เปนขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพ โดยทั่วไป มักพบปญหาใน
สถาบันการศึกษาหลายแหง คือ การจัดทํารายงานการประเมินตนเองไมไดมีการจัดทําขึ้นโดย
การมีสวนรวมของทุกฝาย มักถูกจัดทําขึ้นโดยเจาหนาที่ที่เปนบุคลากรสายสนับสนุน ทําใหไม
เกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพเทาที่ควร
การรายงานการประเมินตนเอง เปนกิจกรรมหนึ่งที่ถือไดวาเปนแนวปฏิบัติที่ดี ของคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กระบวนการจัดทําเอกสารรายงานตนเองที่คณะฯ ได
ถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง เปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะชวย
สะทอนถึงสถานะและระดับของการพัฒนา จุดออน-จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาสําหรับ
ปตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่ทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหและประเมินตนเอง
นอกจากจะสะทอนการดําเนินงานในสวนที่ตนรับผิดชอบแลว ยัง ไดมีโอกาสเห็นภาพสะทอ น
ของทั้ง องคกร เห็นภาพความเชื่อ มโยงขององคประกอบตางๆ ตลอดจนการดําเนินงานดาน
ต า งๆ ที่ อ าจมี ค วามซ้ํ า ซ อ น หรื อ มี ช อ งว า งของการดํ า เนิ น งาน ทํ า ให ได แ นวทางในการ
บูรณาการงานตางๆ เขาดวยกัน
แนวปฏิบัติทคี่ ณะพยาบาลศาสตร ใชในการจัดทํารายงานการศึกษาตนเองมีดังนี้
๑. แต ง ตั้ ง คณะอนุ กรรมการฝ า ยจัด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง ประกอบด ว ย
คณบดี ค ณะพยาบาลศาสตร เป น ที่ ป รึ ก ษา ผู บ ริ ห ารทุ ก ฝ า ยเป น ประธาน
คณะอนุกรรมการการจัดทํารายงานตนเองฝายตางๆ ตามขอบเขตความรับผิดชอบ
รวมทั้ง เลขานุก ารคณะฯ หัว หนางาน หัว หน า หน วย และบุ ค ลากรหนว ยประกั น
คุณ ภาพฯ รวมเปนคณะอนุกรรมการ เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือ และมี
ความชัดเจนในการกํากับติดตามการดําเนินงาน
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๒. กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในระดับสาขาวิชา สํานักวิช า และ
ระดับคณะฯ เพื่อใหสามารถประเมินและไดขอมูลเชิงลึก และใหทุกระดับไดมีโอกาส
ประเมินตนเองดวย ขอ มูลจากรายงานตนเองของสาขาวิชาและสํานักวิช า จะถูก
นํามาประกอบการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับคณะ ซึ่งเปนระบบและกลไกที่
มีประสิทธิภาพมาก
๓. ทําความเขาใจถึงแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในแตละระดับ โดย
จัดการสัมมนาระดับคณะฯ การชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
และการประชุ ม สัญ จรพบปะระหว างผู บ ริห ารและบุ ค ลากรฝ ายพั ฒนาคุ ณ ภาพ
รวมกับคณาจารยในแตละสาขาวิชา วิธีการประชุมสัญจรเปนวิธีการที่ไดผลดีในแง
การสรางทัศนคติ ความเขาใจและความรวมมือที่ดีในระดับอาจารย ที่ผานมาทําให
ไดรับขอมูลที่เปนประโยชน รวมทั้งขอมูลผลลัพธที่อ าจตกหลนไป เชน ขอมูลการใช
ประโยชนจ ากการวิจัย ขอ มูลการบู รณาการการเรียนการสอนกับ การวิจัย การ
บู ร ณาการงานบริ ก ารวิ ช าการกั บ การเรี ย นการสอน และกิ จ กรรมการพั ฒ นา
นักศึกษา เปนตน
๔. ประชุมจัดทํารายงานการประเมินตนเองของผูรับผิดชอบแตละดาน มีการใชขอมูล
จากระบบสารสนเทศ และจากการบันทึกการปฏิบัติง าน ตลอดจนผลการติดตาม
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ มาประกอบการเขียนรายงาน
การประชุ มทํ า งานรว มกันเปน วิธีการที่ดี ที่ผูบ ริหารแตละฝา ยไดมีชวยในการให
มุมมองและขอ เสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย ในขั้นดําเนินการ ได
จัดทําเปน “ราง” รายงานการประเมินตนเอง และหมุนเวียนใหอนุกรรมการรวมกัน
พิจารณา และนํากลับมาปรับปรุงแกไขจนมีความสมบูรณ
๕. ประชุ มกลุมผูบ ริหารเพื่อ พิจารณา “ราง”รายงานการประเมินตนเองของคณะฯ
ที่ผูรับ ผิดชอบแตละฝายจัดทําในแตละองคประกอบ เพื่อ ใหเปนไปตามเกณฑการ
ประเมินและปรับปรุงแกไขรวมกัน
๖. นําเสนอ “ราง” รายงานการประเมินตนเอง ตอที่ป ระชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ เพื่อรวมกันพิจารณาและใหขอ เสนอแนะ
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๗. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ โดยนําขอคิดเห็นจากที่ประชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ มาปรับปรุง จัดทําเปนรูปเลมเอกสาร และทําใหอยูในรูปของ
electronic file
๘. สง รายงานประเมินตนเองใหสํานักพัฒนาคุ ณ ภาพ เพื่อ รับการตรวจและประเมิน
คุณภาพตอไป
ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
๑. ทั ก ษะและประสบการณ ข องผู จั ด ทํ า ทั้ ง ระดั บ ผู บ ริ ห าร และผู ป ฏิ บั ติ ทุ ก ฝ า ย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีบุคลากรหนวยประกันคุณภาพที่มีประสบการณยาวนาน
ทําใหสามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเองไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๒. ความรวมมือ และความรับผิดชอบของอาจารย และบุคลากร ทุกหนวยงาน ในทุ ก
ภาคสวนของคณะฯ รวมทั้ง นักศึกษา ในการรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง
๓. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ถูกตองและมีความเป นปจจุบัน ทําใหคณะฯ มี
ฐานข อ มู ล และระบบรายงานข อ มู ล ตามตั ว บ ง ชี้ ค รบถ ว น สามารถนํ า มาใช
ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองไดเปนอยางดี
๔. การทํ างานเปนทีม ที่ป ระสานความรวมมือ ระหวางฝายตางๆ ในทุกระดับ โดยมี
จุดมุงหมายรวมกัน

