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บทนํา 

 

 แนวปฏิบัติที่ดีที่ชวยใหการดําเนินการดานการประกันคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร

ไปสูความสําเร็จ การนําเสนอในเอกสารฉบับนี้ เกิดจากการทบทวน รวบรวม และสังเคราะห 

จากประสบการณตรงของผูมีสวนเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะฯ มาอยางตอเน่ืองยาวนาน  

 ความสําเร็จที่เกิดจากแนวปฏิบัติที่ดี อาจเปนความสําเร็จเชิงกระบวนการ และ/หรือ เชิง

ผลผลิต/ผลลัพธ ที่ผูบริหารและผูปฏิบัติมีความพึงพอใจและเห็นวาเปนกิจกรรมหรือวิธีการ

ปฏิบัติที่โดดเดนของคณะฯ  

 การดําเนินการประกันคุณภาพ สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ผานมา ไดทําการ

สังเคราะหแนวปฏิบัติที่ดีไว รวม ๔ เรื่อง ดวยกัน คือ ๑) การสรางวัฒนธรรมการควบคุม

คุณภาพสูความเปนเลิศขององคกร ๒) การกํากับและติดตามกํากับคุณภาพตามตัวบงชี้             

๓) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในขององคกร และ ๔) การจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง  

 คณะพยาบาลศาสตร หวังเปนอยางยิ่งวา แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพฉบับนี้จะ

เปนประโยชนแกหนวยงานหรือสถาบันการศกึษาอื่น ในการนําไปเปนแนวทางในการพัฒนาการ

ดําเนินงาน เพื่อประโยชนตอวงการศกึษาพยาบาลศาสตรของประเทศตอไป 
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กระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี 

 

 การคัดสรรกิจกรรมการปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะพยาบาลศาสตร ดําเนินการโดยฝายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรูในองคกร  

มีขัน้ตอนดังตอไปนี้ 

๑. ประชุมผูบริหารรวมกับบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ เพื่อลงความเห็น

รวมกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จดวยดีในกระบวนการประกัน

คุณภาพของคณะฯ ในปการศกึษา ๒๕๕๕ กําหนดแนวปฏิบัติที่ด ีดังตอไปนี้  

๑) การสรางวัฒนธรรมการควบคุมคุณภาพสูความเปนเลิศขององคกร 

๒) การกํากับและติดตามกํากับคุณภาพตามตัวบงชี้ 

๓) การตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในขององคกร และ 

๔) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

๒. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับกลยุทธหรือวิธีปฏิบัติที่ทําใหประสบความสําเร็จใน

แตละประเด็นในขอ ๑ โดยมีการจัดกลุมสนทนาและสอบถามความคิดเห็นเปน

รายบุคคลในกรณีที่ไมสามารถเขารวมกจิกรรมกลุมได   

๓. สรุปผลที่ไดจากกิจกรรมในขอ ๒ จัดทําเปนเอกสารแนวปฏิบัติเพ่ือเผยแพร  
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แนวปฏบัิติที่ด ี

การสรางวฒันธรรมการควบคุมคณุภาพสูความเปนเลิศขององคกร 

 

สินทรัพยอันมีคาของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประการหนึ่ง คือ 

วัฒนธรรมองคกรดานการควบคุมคุณภาพซึ่งสะทอนใหเห็นจากความสําเร็จของกระบวนการ

ภายในที่ทําใหระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถดําเนินไปดวยดียิ่ง กลาวคือ 

บุคลากรทุกระดับมีความเขาใจและนําหลักการควบคุมคุณภาพ PDCA มาใชในกระบวนการ

ดําเนินงานที่อยูในความรับผิดชอบ และมีความรวมมือที่ดียิ่งในกระบวนการประกันคุณภาพ

การศกึษาของคณะฯ 

วัฒนธรรมองคกรดานการควบคุมคุณภาพเปนพฤติกรรมหรือวิถีปฏิบัติที่คณาจารยและ

บุคลากรของคณะฯ ไดรวมกันสรางขึ้นและยึดถือปฏิบัติกันมาจนเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกคน

ในองคกรตองชวยกันเสริมสรางใหดํารงอยู เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานในทุกภาคสวนของ

คณะฯ สูความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกจิ และกลยุทธที่วางไวรวมกัน 

การสรางวัฒนธรรมองคกรดานการควบคุมคุณภาพสูความเปนเลิศของคณะฯ ดําเนินการ

มาอยางตอเนื่อง มีข้ันตอนและวิธกีาร ดังตอไปนี ้

๑. บมเพาะคานิยมและความเชื่อ  (Cultivate values and Beliefs)  

ผูบริหารทุกระดับของคณะพยาบาลศาสตร ไดบมเพาะความเชื่อเกี่ยวกับประโยชนที่

จะไดรับจากระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ตลอดจนความเชื่อในศักยภาพขององคกรและ

ของบุคลากรทุกคน ที่จะมีสวนในการทําใหระบบและกลไกการประกันคุณภาพไปสูความสําเร็จ 

ผานกิจกรรมที่หลากหลายอยางตอเนื่อง ไดแก 

 การบรรยายความรูโดยวิทยากรภายในและภายนอกคณะทุกครั้งหรือทุกโอกาสที่

จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวของกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศกึษา เพื่อใหรูเทาทันความเปลี่ยนแปลง 
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 การศกึษาดูงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพกับรวมกับหนวยงานหรือองคกรอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นที่

ตองการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในคุณคาของการ

ประกันคุณภาพ 

 การชี้ใหเห็นผลสําเร็จและการพัฒนาของคณะอันเกิดจากการกระบวนการ

ควบคุมคุณภาพ เชน การแจงผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพในทุกคนใน

คณะไดรับทราบทุกครั้ง ซึ่งรวมถึงขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพใหดียิ่งขึ้น 

การประกาศรางวัลหรือการไดรับการยอมรับทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุม/

หนวยงาน และระดับองคกร เชื่อมโยงถึงผลกระทบของการควบคุมคุณภาพของ

คณะ 

 การประชุมของคณะกรรมการฯ ภายหลังการรับทราบผลการประเมินอยางเปน

ทางการเพื่อหาแนวทางในการพัมนาคุณภาพใหดีย่ิงขึน้ในระยะตอไป 

 

๒. กําหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค (Desired Behaviors)  

พฤตกิรรมที่พึงประสงคของบุคลากรทุกคนในคณะพยาบาลศาสตร สะทอนถึงการ

แสดงออกซึ่งความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และคานิยม เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ มีวิธีการ

กําหนดและถายทอดสูผูปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

 นําวิสัยทัศนและแผนกลยุทธของคณะมาเปนตัวตั้ง ในการออกแบบระบบงาน

และบทบาทหนาที่รับผิดชอบของบุคลากร ในการมีสวนรวมในระบบและกลไก

การประกันคุณภาพของคณะ และกําหนดไวในภาระงานและกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 บูรณาการคานิยมในปฏิบัติดานการระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่            

พึงประสงคเขากับระบบบริหารงานบุคคล ผานการกํากับติดตามและสนับสนุน

อยางใกลชิดของผูบริหารทุกระดับ โดยยึดหลัก PDCA ในกระบวนการทํางาน 

การติดตามความกาวหนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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 จัดใหมีเวทีอภิปราย รับฟงความคิดเห็น ประชุมชี้แจง และประชาสัมพันธ

เผยแพรใหบุคลากรทุกระดับไดเขาใจตรงกันวา พฤติกรรมและวิธีปฏิบัติงานที่

พึงประสงคในบริบทเฉพาะของตําแหนงงานของตนเปนอยางไร เพื่อใหทุกคน

สามารถปฏิบัติไดถูกตองตามแนวทางที่คณะฯ คาดหวัง   

 กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ มีการ

กําหนดผูรับผิดชอบหลัก ผูรับผิดชอบรอง ผูปฏิบัติ และผูมีสวนไดสวนเสีย       

ที่ทุกคนสามารถเห็นภาพรวมของกลไกการประกันคุณภาพ และเห็นภาพใน

สวนที่ตนตองรับผิดชอบ  

 

คานิยมที่พึงประสงคดานการประกันคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร 

 ความรับผิดชอบ (responsibility and accountability) 

 ความมีประสทิธิภาพและประสิทธผิล (efficiency and effectiveness) 

 ความมุงมั่นทุมเท (commitment)  

 ความเสยีสละ(sacrifice) 

 ความรวมมือ (cooperation and collaboration) 

 การทํางานเปนทีม (team work) 
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๓. บูรณาการคานิยมดานการประกันคุณภาพสูวฒันธรรมองคกร 

คานิยม 
นโยบายที่สนับสนุน

คานิยม 

พฤติกรรมที่พึง

ประสงค 
การปฏิบัต ิ

ความรับผิดชอบ

(responsibility and 

accountability) 

- มกีารกาํหนด

ผูรับผิดชอบและขอบเขต

ความรับผิดชอบแยก

ตามองคประกอบและ

ตัวบงชี้คุณภาพไวอยาง

ชัดเจน 

- ติดตามและประเมินผล

การปฏิบัติตามขอบเขต

ความรับผิดชอบ 

- แสดงออกถึงความ

ตระหนกัในอํานาจ 

หนาที่รับผิดชอบตาม

ตําแหนงและ

สถานภาพ 

- ทบทวนอํานาจหนาที่

และขอบเขตความ

รับผดิชอบของตนเอง

และของหนวยงาน 

- ปฏิบัติงานตรงตามท่ี

ไดรับมอบหมายหรือ

ขอบเขตรับผิดชอบอยาง

เต็มศักยภาพ 

- ประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานโดยอาศัย

ขอบเขตความรบัผดิชอบ 

ความมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

(efficiency and 

effectiveness) 

- กําหนดนโนบาย          

แผนกลยุทธ และระดบั

ความสาํเรจ็ของ

เปาหมาย 

- กําหนดตัวบงชี้

ความสาํเรจ็ทั้งในแงประ

สิทภาพและประสทิธิผล 

- แสดงออกถึง

พฤตกิรรมการทาํงาน

ที่เนนความมี

ประสิทธิภาพ (สะดวก

ประหยัด คุมคา คุม

ทุน คุมประโยชน)  

- แสดงออกถึงการ

ปฏบิัติที่มุงสูผลผลิต

และผลลัพธตาม

เปาหมาย 

- ทบทวนนโนบาย แผน

กลยุทธ และระดับ

ความสําเรจ็ของ

เปาหมาย ที่เกี่ยวของกับ

งานในความรับผิดชอบ 

- ออกแบบกระบวนการ

ภายในทุกระดับ (คณะ 

สาขาวชิา กลุมวชิา และ

หนวยงาน) ครอบคลุม

เปาหมาย ปจจัยนําเขา 

กระบวนปฏิบัติ และการ

ประเมนิผลผลิตและ

ผลลัพธ โดยการม ี     

สวนรวมของบุคลากรทุก

ระดับตามบริบทของ
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คานิยม 
นโยบายที่สนับสนุน

คานิยม 

พฤติกรรมที่พึง

ประสงค 
การปฏิบัต ิ

ตําแหนงและสายงานที่

รับผดิชอบ 

- กํากับตดิตาม ควบคุม

กระบวนการภายในให

เปนไปตามนโยบายและ

แผน โดยกาํหนดใหมี

รอบรายงานโดยเจาของ

งานและเจาของตัวบงชี้

คุณภาพ 

- ประเมนิผลโดยใช       

ตัวบงชี้เชงิกระบวนการ 

ผลผลติ และผลลัพธ 

ความมุงมั่นทุมเท 

(commitment)  

 

- ตั้งเปาหมายที่ทาทาย 

- การปฏิบัติตามระบบ

การบรหิารจดัการ 

- การใหรางวัลและการ

ยกยอง 

- แสดงออกถึงความ

ตั้งใจที่จะบรรลุ

ความสาํเรจ็ของระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพในสวนที่ตน

รับผดิชอบ 

- ศึกษาทาํความเขาใจ

เรื่องประกันคุณภาพ 

- บูรณาการเรื่องประกัน

คุณภาพ PDAC เขากับ

การปฏิบัตงิานเสมอ 

- ประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของตนเอง 

ของผูรวมงาน ของ

หนวยงาน และของคณะ

ตามกรอบการประกัน

คุณภาพ 
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คานิยม 
นโยบายที่สนับสนุน

คานิยม 

พฤติกรรมที่พึง

ประสงค 
การปฏิบัต ิ

ความเสียสละ

(sacrifice) 

 

- กําหนดการประเมนิผล

การปฏิบัติตามกรอบ

เกณฑที่ครอบคลุมเรื่อง

ความเสียสละและอทุิศ

ตนตองานและตอ

องคกร 

- แสดงออกถึงความ

เสียสละทัง้ กําลังกาย 

กําลังทรัพย เวลา และ

ความสามารถสวนตน

ใหกับการทาํงานใน

ตําแหนงหนาที่

รับผดิชอบตลอดจน

งานของสวนกลาง 

- อุทิศตนเพื่อชวยเหลือ

งานของคณะฯ  

- อุทิศเวลา โดย

ปฏิบัติงานนอกเวลาทาํ

การเมื่อมีเหตจุําเปน

หรือเพื่อใหงานของ

คณะฯ สาํเรจ็ลลุวง 

- อุทิศกาํลงัทรัพยหรือ

รายไดที่พึงมเีพื่อ

ชวยเหลือกจิกรรมของ

คณะฯ 

ความรวมมือ 

(cooperation and 

collaboration) 

 

- การถายทอดวิสัยทัศน 

พันธกิจ นโยบาย และ

แผนกลยุทธสูผูปฏิบตั ิ

- การแตงตัง้

คณะกรรมการ 

คณะอนกุรรมการ และ

คณะทาํงาน เพื่อใหเกิด

การทาํงานเปนทีม 

- การสนับสนุนการทาํงาน

แบบเครือขายความ

รวมมอื 

- แสดงออกถึงความ

รวมมือ ความพรอม

เพรียงในการทาํงาน

เพื่อการประกัน

คุณภาพ 

- รวมเปนกรรมการ 

อนุกรรมการ และ

คณะทาํงาน ท่ีเกี่ยวของ

กับการประกนัคุณภาพ 

- รวมทํากิจกรรมเกี่ยวกับ

การประกันคุณภาพของ

คณะฯ 

- รวมรับผิดชอบผลการ

ปฏิบัติตามตัวบงชี้

คุณภาพท้ังระดับบุคคล

สาขาวชิา/หนวยงาน 

และระดับคณะ 
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คานิยม 
นโยบายที่สนับสนุน

คานิยม 

พฤติกรรมที่พึง

ประสงค 
การปฏิบัต ิ

การทาํงานเปนทีม 

(Team work)  
- นโยบายดานการพัฒนา

คุณภาพ สนับสนนุการ

ทํางานเปนทีมตาม

คานิยมขององคกร  

 

- แสดงออกถึง

พฤตกิรรมทาํงานเปน

ทีมที่มาจากหนวยงาน

เดียวกนั/หลาย

หนวยงาน 

- ดําเนินกิจกรรมดานการ

ควบคุมคุณภาพใน

ลักษณะเปนทมี 

- ทําหนาทีเ่ปนหัวหนาทีม

หรือสมาชกิทีมในการ

ดําเนินการดานการ

ควบคุมคุณภาพ 

- สื่อสารกันภายในทีม

อยางสรางสรรคและมี

ประสิทธิภาพ 

- กําหนดแนวปฏิบตัิ

สําหรับทีม 

- ประเมนิผลสาํเร็จของทีม

คอืผลงานที่เกดิขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสรางวัฒนธรรมองคกรดานการประกนัคณุภาพ 

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

รูปที่ ๑  การสรางวัฒนธรรมองคกรดานการประกนัคุณภาพ 

 

บมเพาะคานยิมและ

ความเชื่อเกี่ยวกบั

การประกันคุณภาพ  
 

กําหนดพฤติกรรมที่

พึงประสงคดานการ

ประกนัคุณภาพ 

 

วัฒนธรรมองคกรดาน

การประกันคุณภาพ 
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แนวปฏบัิติที่ด ี

การกํากับและติดตามกํากับคณุภาพตามตัวบงชี ้
 

 การกําหนดและติดตามกํากับคุณภาพตามตัวบงชี้   หมายถึง การกําหนดตัวบงชี้ 

เปาหมาย การทบทวน วิเคราะห และปรับปรุง เพื่อชี้นําการจัดการกระบวนการภายในของ

คณะฯ ใหทราบถึงระดับของความสําเร็จหรือการบรรลุผลลัพธตามเปาหมายที่ต้ังไว โดยเฉพาะ

อยางยิ่งวัตถุประสงคเชิงกลยทุธที่สําคัญ และเพื่อเปนขอมูลสําหรับการคาดการณถึงแนวโนม

ความเปลี่ยนแปลงดวย 

 คณะพยาบาลศาสตร มีแนวปฏิบัติที่ดีในการกํากับและติดตามกํากับคุณภาพตาม             

ตัวบงชี้ ทําใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพสามารถสําเร็จลุลวงดวยดี โดยมีวิธีการ

ปฏิบัติ ดังนี ้

๑. กําหนดตัวบงชี้และการวัด ทําความเขาใจใหตรงกนัของทุกฝายที่เกี่ยวของ 

๒. กําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้ (KPI owners) มีหนาที่ในการดําเนินการ จัดเก็บขอมูล 

บันทึกขอมูล วิเคราะห และจัดทํารายงานขอมูล  

๓. กําหนดรอบการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ โดยฝาย

พัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนประจําทุก 3 เดือน 

๔. สรางระบบสารสนเทศที่รองรับการบันทึก จัดเก็บ วิเคราะหประมวลผล และ

รายงานผล ครอบคลุมทุกตัวบงชี้ โดยใช FON-MIS และ Web-portal และทําความ

เขาใจในการใชประโยชนจากระบบสารสนเทศ ตลอดจนมีการฝกอบรมทักษะการ        

ใชงานระบบสารสนเทศแกบุคลากร 

๕. ดําเนินการพัฒนาและจัดการขอมูลสารสนเทศใหมีความถูกตองและเปนปจจุบันอยู

เสมอ โดยดําเนินการรวมกันทุกฝายที่เกี่ยวของในรูปของคณะกรรมการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ โดยมีผูแทนจากทุกฝายและทุกสวนงานรวมเปนกรรมการ นอกจากนี ้

ยังมีการจัดต้ังกรรมการเฉพาะกิจในการพัฒนาระบบฐานขอมูล เชน ฐานขอมูลวิจัย 

ฐานขอมูลนักศกึษา ฐานขอมูลบุคลากร เปนตน  
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๖. ผูบริหารที่รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพรวมกับบุคลากรหนวยประกันคุณภาพ และ

เจาหนาที่ฝายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีหนาที่ในการกํากับติดตามให

ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพและสามารถรองรับงานดานการประกันคุณภาพ 

๗. มีการทบทวนการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพของผูบริหารผูกํากับดูแล โดยแยก

ตามองคประกอบคุณภาพ มีการสื่อสารกันภายในทีมผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของ 

โดยการจัดทําเปนลายลักษณอักษร (ดังแสดงตารางที่ ๒) 

 

การดําเนินงานตามตัวบงชีคุ้ณภาพ 

องคประกอบที่ ....... 

ตัวบงชี้ที ่ ชื่อตัวบงชี้คุณภาพ ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
สิ่งที่ควรดําเนนิการ

ตามตัวบงช้ีคุณภาพ 

    

    

    

    

 

ปจจัยแหงความสําเร็จในการกํากบัติดตามตัวบงชีคุ้ณภาพ 

๑. ผูบริหารใหความสําคัญและมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการประกันคุณภาพ 

๒. บุคลากรที่เก่ียวของมีความเขาใจถึงความจําเปนและประโยชนของการกํากับติดตาม

ตัวบงชี้ และมีทกัษะในการจัดเก็บและบันทึกขอมลู โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไดเห็น

ประโยชนในการใชรายงานขอมูลเพื่อการพัฒนางานในสวนที่รับผิดชอบ 

๓. บุคลากรทุกฝายมคีวามเขาใจในระบบและกลไกการประกันคุณภาพเปนอยางดีและ

มีสวนรวมในการดําเนินการตามความรับผิดชอบ 
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แนวปฏบัิติที่ด ี

การตรวจสอบคณุภาพการศกึษาภายในขององคกร 

 
 การปฏิบัติที่ดีอีกแนวทางหนึ่งที่มีสวนชวยใหระบบและกลไกการประกันคุณภาพของ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประสบความสําเร็จ คือ การตรวจสอบคุณภาพ

ภายในคณะฯ ซึ่งถือปฏิบัติเปนประจําทุกป โดยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นกอนที่จะรับการตรวจและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินฯ จาก

มหาวิทยาลัย  

 

วัตถุประสงคของการตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน  

๑. เพื่อตรวจและประเมินคุณภาพ ทั้งเชิงกระบวนการและผลลัพธ ในสวนที่เกี่ยวของ

กับพันธกิจของสํานักวิชา และสาขาวิชา  

๒. เพื่อใหขอเสนอแนะแกสํานักวิชาและสาขาวิชาในการพัฒนาคุณภาพ 

๓. เพื่อพัฒนาทักษะดานการเปนผูตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาของอาจารย  

๔. เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสาขาวิชาและสํานักวิชา และไดแนวทางใน

การพัฒนาคุณภาพตอไป   

 

แนวปฏบิัติในการตรวจสอบคุณภาพภายในของคณะพยาบาลศาสตร 

๑. กําหนดการตรวจสอบคุณภาพภายในสํานักวิชาและสาขาวิชา โดยตองดําเนินการให

แลวเสร็จกอนการรับการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ดําเนินการ

โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกจากสํานักวิชาและสาขาวิชา 

ตลอดจนจุดแข็ง-จุดออน มาประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของ

คณะฯ  
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๒. แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตรวจสอบคุณภาพภายใน คณะพยาบาลศาสตร โดยมี

หลักในการสรรหาอนุกรรมการ คือ เปนผูบริหาร เปนประธานหลักสูตรสาขาวิชาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตร และเปนหัวหนาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร  

๓. จัดใหมีการหมุนเวียนของคณะอนุกรรมการในการตรวจสอบ ใหมีโอกาสไปประเมิน

คุณภาพของสาขาวิชาตางๆ เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณที่

หลากหลาย ผลที่ไดรับจากวิธีปฏิบัติแบบนี้ คือ คณาจารยที่เปนอนุกรรมการไดมี

โอกาสเรียนรูการปฏิบัติที่ดีจากสาขาวิชาอื่นๆ เชน กลยุทธการจัดการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการภาระงานภายในสาขาวิชา การสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย

ในสาขาวิชา การสนับสนุนการขอผลงานวิชาการ และการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง เปนตน   

๔. สํานักวิชาและสาขาวิชาจัดสงเลมรายงานการประเมินตนเองใหหนวยประกัน

คุณภาพ เพื่อจัดสงใหกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในแตละสาขาวิชา 

ลวงหนา ๑ สัปดาหกอนวันตรวจสอบคุณภาพ  เพื่อศึกษารายละเอียดลวงหนา  

๕. ในระหวางการตรวจเย่ียม คณะอนุกรรมการทําหนาที่ในการคนหาจุดแข็ง-จุดออน 

ตลอดจนขอมูลสําคัญจากสํานักวิชาและสาขาวิชาตางๆ  ที่จะเปนประโยชนตอการ

จัดทํารายงานการประเมินตนเองและการประกันคุณภาพในระดับคณะฯ  

๖. มีระบบการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน แกสํานักวิชาและสาขาวิชา 

สะทอนจุดแข็ง-จุดออน และโอกาสในการพัฒนา  

๗. ฝายประกันคุณภาพของคณะฯ รวบรวมผลการประเมินและเอกสารทั้งหมดของทุก

หนวยงานเพื่อนําไปใชในการเขียนรายงานการประเมินตนเองใหมีความสมบูรณ

ยิ่งขึ้น 
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แนวปฏบัิติที่ด ี

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 

 การจัดทํารายงานประจําปหรือการรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (Self-

Assessment Report : SAR) เปนขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพ โดยทั่วไป มักพบปญหาใน

สถาบันการศกึษาหลายแหง คือ การจัดทํารายงานการประเมินตนเองไมไดมีการจัดทําขึ้นโดย

การมีสวนรวมของทุกฝาย มักถูกจัดทําขึ้นโดยเจาหนาที่ที่เปนบุคลากรสายสนับสนุน ทําใหไม

เกดิประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพเทาที่ควร  

การรายงานการประเมินตนเอง เปนกิจกรรมหน่ึงที่ถือไดวาเปนแนวปฏิบัติที่ดี ของคณะ

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กระบวนการจัดทําเอกสารรายงานตนเองที่คณะฯ ได

ถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง เปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะชวย

สะทอนถึงสถานะและระดับของการพัฒนา จุดออน-จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาสําหรับ           

ปตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่ทุกฝายไดเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหและประเมินตนเอง 

นอกจากจะสะทอนการดําเนินงานในสวนที่ตนรับผิดชอบแลว ยังไดมีโอกาสเห็นภาพสะทอน

ของทั้งองคกร เห็นภาพความเชื่อมโยงขององคประกอบตางๆ ตลอดจนการดําเนินงานดาน

ตางๆ ที่อาจมีความซ้ําซอน หรือมีชองวางของการดําเนินงาน ทําใหไดแนวทางในการ             

บูรณาการงานตางๆ เขาดวยกัน 

 แนวปฏิบัติทีค่ณะพยาบาลศาสตร ใชในการจัดทํารายงานการศึกษาตนเองมีดังนี ้

๑. แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประกอบดวย 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร  เปนที่ปรึกษา ผูบริหารทุกฝายเปนประธาน

คณะอนุกรรมการการจัดทํารายงานตนเองฝายตางๆ ตามขอบเขตความรับผิดชอบ 

รวมทั้งเลขานุการคณะฯ หัวหนางาน หัวหนาหนวย และบุคลากรหนวยประกัน

คุณภาพฯ รวมเปนคณะอนุกรรมการ เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือและมี

ความชัดเจนในการกํากับติดตามการดําเนินงาน 
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๒. กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในระดับสาขาวิชา สํานักวิชา และ

ระดับคณะฯ เพื่อใหสามารถประเมินและไดขอมูลเชิงลึก และใหทุกระดับไดมีโอกาส

ประเมินตนเองดวย ขอมูลจากรายงานตนเองของสาขาวิชาและสํานักวิชา จะถูก

นํามาประกอบการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับคณะ ซึ่งเปนระบบและกลไกที่

มีประสิทธิภาพมาก 

๓. ทําความเขาใจถึงแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในแตละระดับ โดย

จัดการสัมมนาระดับคณะฯ การชี้แจงในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

และการประชุมสัญจรพบปะระหวางผูบริหารและบุคลากรฝายพัฒนาคุณภาพ

รวมกับคณาจารยในแตละสาขาวิชา วิธีการประชุมสัญจรเปนวิธีการที่ไดผลดีในแง

การสรางทัศนคต ิความเขาใจและความรวมมือที่ดีในระดับอาจารย ที่ผานมาทําให

ไดรับขอมูลที่เปนประโยชน รวมทั้งขอมูลผลลัพธที่อาจตกหลนไป เชน ขอมูลการใช

ประโยชนจากการวิจัย ขอมูลการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การ 

บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และกิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา เปนตน  

๔. ประชุมจัดทํารายงานการประเมินตนเองของผูรับผิดชอบแตละดาน มีการใชขอมูล

จากระบบสารสนเทศ และจากการบันทึกการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการติดตาม

ความกาวหนาของการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ มาประกอบการเขียนรายงาน  

การประชุมทํางานรวมกันเปนวิธีการที่ดี ที่ผูบริหารแตละฝายไดมีชวยในการให

มุมมองและขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย ในขั้นดําเนินการ ได

จัดทําเปน “ราง” รายงานการประเมินตนเอง และหมุนเวียนใหอนุกรรมการรวมกัน

พิจารณา และนํากลับมาปรับปรุงแกไขจนมีความสมบูรณ 

๕. ประชุมกลุมผูบริหารเพื่อพิจารณา “ราง”รายงานการประเมินตนเองของคณะฯ              

ที่ผูรับผิดชอบแตละฝายจัดทําในแตละองคประกอบ เพื่อใหเปนไปตามเกณฑการ

ประเมินและปรับปรุงแกไขรวมกัน 

๖. นําเสนอ “ราง” รายงานการประเมินตนเอง ตอที่ประชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของคณะฯ เพื่อรวมกันพจิารณาและใหขอเสนอแนะ  
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๗. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ โดยนําขอคิดเห็นจากที่ประชุมกรรมการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาของคณะฯ มาปรับปรุง จัดทําเปนรูปเลมเอกสาร และทําใหอยูในรูปของ 

electronic file  

๘. สงรายงานประเมินตนเองใหสํานักพัฒนาคุณภาพ เพื่อรับการตรวจและประเมิน

คุณภาพตอไป 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง 

๑. ทักษะและประสบการณของผูจัดทํา ทั้งระดับผูบริหาร และผูปฏิบัติทุกฝาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีบุคลากรหนวยประกันคุณภาพที่มีประสบการณยาวนาน

ทําใหสามารถจัดทํารายงานการประเมินตนเองไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

๒. ความรวมมือและความรับผิดชอบของอาจารย และบุคลากร ทุกหนวยงาน ในทุก

ภาคสวนของคณะฯ รวมทั้งนักศึกษา ในการรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง 

๓. ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ถูกตองและมีความเปนปจจุบัน ทําใหคณะฯ มี

ฐานขอมูลและระบบรายงานขอมูลตามตัวบงชี้ครบถวน สามารถนํามาใช

ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเองไดเปนอยางดี 

๔. การทํางานเปนทีม ที่ประสานความรวมมือระหวางฝายตางๆ ในทุกระดับ โดยมี

จุดมุงหมายรวมกัน 

 

 


