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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2559 

คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  

วันที่ 4-5 กันยายน 2560 

1. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพ

และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหไดขอมูล แสดงผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพ

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของคณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจําป

การศึกษา 2559 ใน 5 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม (พ.ศ. 2557-2561) ซ่ึงการตรวจประเมินคุณภาพ

ระดับคณะ ปการศึกษา 2559 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือสะทอนผลของการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑคุณภาพดวยการศึกษา

เอกสารรายงานการประเมินตนเอง สัมภาษณผูบริหาร คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา

และผูใชบัณฑิต เยี่ยมชมหองปฏิบัติการ หองเรียน หองทํางานผูบริหารและอาจารย เพ่ือศึกษาความ

สอดคลองและเช่ือมโยงความถูกตองของขอมูล  การประเมินคุณภาพระดับคณะ  ปการศึกษา 2559 

ประเมินจากขอมลูระหวางชวงเวลา 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 ผลการประเมินคุณภาพ

ระดับคณะอยูในระดับดีมาก 1 องคประกอบ คือ องคประกอบที่  5 การบริหารจัดการคะแนนเฉล่ีย  5.00 

องคประกอบที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดี มี 2 องคประกอบ คือ องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

คะแนนเฉล่ีย 3.72 และองคประกอบที่ 2 การวิจัย คะแนนเฉล่ีย 3.54 สวนองคประกอบที่ 3 การบริการ

วิชาการ  และองคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ผลการดําเนินงานอยูในระดับพอใช 

คะแนนเฉล่ีย 3.00 เทากัน ผลการประเมินโดยรวมมีคาเทากับ 3.76 คุณภาพการศึกษาภายในระดับ

คณะอยูในระดับดี  

จุดเดน 
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1. คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณยมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนเปนอัตลักษณของสถาบัน สอดคลองพันธกิจ

ของตนสังกัดทีใ่ชในการกําหนดทิศทางการทํางานของคณะไดทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  การ

ทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม การจัดการความรูที่จะนาํมาซ่ึงความเขมแข็งและความมีช่ือเสียงที่เปน

เอกลักษณ 

2. คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณยมีแบบแผนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานที่

ปฏิบตัิสืบตอ ๆ กันมาเปนวัฒนธรรมคุณภาพตามคานิยมขององคกร  

3. คณาจารยสวนใหญเปนศิษยเกามีความรักผูกพัน เสียสละ มุงมั่นในการทํางานเพ่ือคณะฯ  

4. มีกายภาพที่สงเสริม/สนับสนุนการเรียนรู เชน ทําเล/ที่ตั้งของคณะ อาคารเรียน หอพัก ลานกีฬา 

หองเรียน และหองปฏิบัติการพยาบาล เปนตน 

5. ผลการประเมินเพ่ือรับรองสถาบันคณะพยาบาลศาสตรไดรับรอง  5 ป ซ่ึงเปนระยะเวลามาก

ที่สุดที่สภาการพยาบาลใหการรับรองสถาบันการศึกษา 

6. ผูใชบัณฑิต และแหลงฝกมีความพึงพอใจและใหความสําคัญกับคณะฯ หากมีสถาบันการศึกษา

อ่ืนมาฝก รวมถึงบุคลากรในแหลงฝกสวนใหญเปนศิษยเกาฯ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. ควรสรางความเขาใจใหชัดเจนในการจัดทําแผนในระดับตางๆ และการนําแผนไปใชที่ตองมี

ความสัมพันธเช่ือมโยงกันเพ่ือแสดงความสําเร็จขององคกรที่กําหนดในแผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร โดย

ตองกําหนดตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัดความสําเร็จระดับแผน  ระดับโครงการ/ระดับกิจกรรมมีการประเมินตาม  

ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัดที่กําหนดไว และนําผลการประเมินไปพัฒนาอยางเปนระบบ 

2. คณะฯมีระบบกลไกการบริหารจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพที่ปฏิบัติสืบตอ  ๆ กันมา แต

ปจจุบันภารกิจมากข้ึน องคกรใหญข้ึนเปล่ียนสถานะจากวิทยาลัยเปนคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย จึงควร

กําหนดระบบและกลไกการดําเนินงานดานตางๆ  ไวใหชัดเจนเปนลายลักษณอักษร โดยการมีสวนรวมของ

ผูเกี่ยวของถายทอดใหทุกคนในองคกรทราบ กําหนดใหมีการรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงาน

ตามระบบและกลไกที่กําหนด รวมถึงการนําผลการประเมินไปพัฒนาอยางเปนระบบเปนระยะๆ  
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3. ควรพัฒนาฐานขอมูลและระบบสารสนเทศตางๆ  เพ่ือประโยชนในการแบงเบาภาระงานและ

ชวยการตัดสินใจและแสดงคุณภาพการดําเนินงานของคณะฯ 

4. คุณวุฒิอาจารยระดับปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ ยังไมไดตามเกณฑคุณภาพ คณะ

ตองวางแผนเชิงระบบโดยพิจารณาปจจัยที่สัมพันธ/เกี่ยวของกัน เชน ภาระงานอาจารย ระบบการ

ชวยเหลือเกื้อกูล การใหโอกาส  และอ่ืนๆ รวมทั้งการกํากับติดตามงานตามแผน  เพ่ือใหบรรลุเกณฑ

คุณภาพ  

5. ควรพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหสามารถทําหนาที่เปนแกนการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

โดยมีอาจารยที่ไดรบัมอบหมายรวมวางแผนการดําเนินงานและกํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผน

เพ่ือใหการดําเนินงานของคณะมีความตอเนื่อง 

6. เรงรัดการพัฒนาการวิจัยทั้งเชิงปริมาณใหมีผลงานอยางนอยรอยละ  60 และเชิงคุณภาพเพ่ือ

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณภายนอก และการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มี impact factor สูง 

7. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง ควรแสดงผลการดําเนินงานตามจริงตอบโจทย ไดในแตละ

ตัวบงช้ี และเอกสารอางอิงตองสัมพันธกันและมีความเช่ือถือไดตามหลักวิชาการ 

2. บทนํา 

 คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการณุย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ตั้งอยู ณ เลขที่ 131/5 ถนนขาว 

แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 บนพ้ืนที่ประมาณ 6 ไร 2 งาน ประกอบดวยอาคาร

เรียนทั้งหมด 5 อาคาร โดยมี รองศาสตราจารย นพ.อนันต มโนมัยพิบูลย เปนอธิการบดี และ  

รองศาสตราจารย ดร.ทัศนีย ทองประทีป เปนคณบดี เปดสอน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

จัดอยูในสถาบันอุดมศึกษาประเภท ค 2 ซ่ึงเปนสถาบนัการศึกษาเฉพาะที่เนนระดับปริญญาตรี ได

ดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ ไดแก การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การวิจัย การใหบริการ

วิชาการแกสังคม ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 
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 ในปการศึกษา 2559 มีนักศึกษาพยาบาล ช้ันปที่ 1 ถึง ช้ันปที่ 4 จํานวนทั้งส้ิน 847 คน จํานวน

อาจารยประจํา 76 คน อาจารยที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 66 คน ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 10 

คน บุคลากรสายสนับสนุน (วิชาชีพเฉพาะ) จํานวน 43 คน และเปนพนักงานทั่วไป จํานวน 67 คน (ขอมูล ณ 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560) 

 

3. วิธีการประเมิน 

 คณะกรรมการไดวางแผนการประเมินรวมกัน ดําเนินการตรวจเยี่ยม โดยใหความสําคัญ กับการ

ประเมินตามหลักฐานทั้งเอกสาร การสัมภาษณผูบริหาร คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษยเกา

และผูใชบัณฑิต รวมกับขอมูลรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ระดับคณะและพิจารณาความสอดคลอง 

เช่ือมโยงกันของขอมูลทุกแหลง เพ่ือใหไดขอมูลที่สะทอนคุณภาพการดําเนินงานการบริหารจดัการระดับ

คณะที่มีความนาเช่ือถือและรวมกันสรุปผลการประเมิน ตามหลักการพิชญพิจารณ  และนําเสนอขอมูลตอ

คณะฯ 

 คณะกรรมการผูประเมินประกอบดวย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ  ประธาน 

รองศาสตราจารย ดร. อุษาพร  เสวกวิ  กรรมการ 

อาจารย ดร. ปนนเรศ  กาศอุดม   กรรมการ  

อาจารยกาญจนา กิริยางาม  เลขานุการ  
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4. ผลการประเมิน ระดับคณะ 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ที ่

คณะฯ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เหตุผลที่ไมผาน

เกณฑหรือ

คะแนนแตกตาง 

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรโดยรวม 

4.01 3.78 - 
- 

1.2 อาจารยประจําคณะ

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

3.13 3.13 - - ควรวางแผนและดําเนินการเชิงรุกเพ่ือใหมีอาจารย

วุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ ใหไดอยางนอย 

รอยละ 35 

1.3 อาจารยประจําคณะ

ที่ดํารงตําแหนงทาง 

วิชาการ 

2.41 2.41 - - ควรวางแผนและดําเนินการเชิงรุกเพ่ือใหอาจารยมี

ตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ ใหไดอยางนอย

รอยละ 60 

1.4 จํานวนนักศึกษาเตม็

เวลาเทียบเทาตอ 

5 5 - 
- 
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องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ที ่

คณะฯ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เหตุผลที่ไมผาน

เกณฑหรือ

คะแนนแตกตาง 

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

จํานวนอาจารยประจํา 

1.5 การบริการนักศึกษา

ในระดับปริญญาตรี 

5 5 - - 

 

 1.6 กิจกรรมนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี 

 

 

 

 

5 3 - ไมพบหลักฐาน

การประเมิน

ความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของ

แผนและการนํา

ผลการประเมินไป

ปรับปรุง

แผนพัฒนาการ

จัดกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนานักศึกษา 

- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตองสอดคลอง

กับแผนปฏิบัติงานประจําปของคณะฯที่สภา

มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

- การประเมินแผนฯใหนําผลการประเมินแตละ

โครงการมาวิเคราะหและควรระบุใหชัดเจนวาเปน

กิจกรรมที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม 

ผลการเรียนรูใด  วัดประเมินไดอยางไร บรรลุตาม

วัตถุประสงคและตัวบงช้ีความสําเร็จของแผนหรือไม

อยางไร ประเมินกิจกรรมที่จัดในภาพรวมของแผนวา

เปนกิจกรรมที่สงเสริมสนับสนุนผลการเรียนรู 5 ดาน
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องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ที ่

คณะฯ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เหตุผลที่ไมผาน

เกณฑหรือ

คะแนนแตกตาง 

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

หรือไมอยางไร รวมทั้งสรุปขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพ่ือ

นําไปสูการพัฒนาการจัดทําแผนในปถัดไป 

- การดําเนินงานของทุกกิจกรรมเขียนใหชัดเจนเพ่ือ

นําไปสูการปรับปรุงงานในครั้งตอไปอยางเปนรูปธรรม 

(ใชหลักการ P-D-C-A) 

- ตัวช้ีวัดไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 

2. การวิจัย 

 

2.1 ระบบและกลไกการ

บริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรือ 

งานสรางสรรค 

5 5 - - 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

3.99 3.99 - - จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค  

สวนใหญมาจากภายในสถาบัน ควรสนับสนุนใหเงิน
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องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ที ่

คณะฯ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เหตุผลที่ไมผาน

เกณฑหรือ

คะแนนแตกตาง 

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

สนับสนนุงานวิจัยมาจากภายนอกสถาบนั เพ่ือให

เปนไปตามเกณฑ 50,000 บาทข้ึนไปตอคน 

2.3 ผลงานวิชาการของ

อาจารยประจําและ

นักวิจัย 

1.62 1.62 - - คณะฯ ควรวางแผนและดําเนินการเชิงรุกเพ่ือใหมี

การเขียนตําราหรือหนงัสือที่เปนไปตามหลักเกณฑการ

ประเมินตําแหนงทางวิชาการ รวมถึงมีฝายสนับสนุนมา

ชวยขับเคล่ือนงานวิจัยใหดีข้ึน 

3. การบริการ

วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการ

แกสังคม 

 

 

3 3 - 

 

- ในการจัดทําแผนโครงการบริการวิชาการแกสังคม

ควรมีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการ

วิชาการเพ่ือใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน 

หรือสังคมที่เปนรปูธรรมใหเห็นชัดเจนมากข้ึน 

- ควรประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนและ

โครงการบริการวิชาการแกสังคม  และนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการ แก



 11 

องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ที ่

คณะฯ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เหตุผลที่ไมผาน

เกณฑหรือ

คะแนนแตกตาง 

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

สังคมในปถัดไปอยางไร 

4. การทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไก 

ทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

3 3 - - ในการจัดทําแผน ดาน การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ไมมีการกาํหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน และไมมีการประเมินความสําเร็จ

ตามตัวบงช้ีของแผนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

5. การบริหาร

จัดการ 

5.1 การบริหารของคณะ

เพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ 

กลุมสถาบันและ

เอกลักษณของคณะ 

 

5 5 - - การจัดการความรูควรวางแผนการดําเนินงานตาม

หลักการการจัดการความรูนอกเหนือการนําความรู

และประสบการณในบุคลากรมาแลกเปล่ียนเรียนรู 

และคณะฯ มีการดําเนินการในการคนหาแนวปฏิบัติที่ดี

ในดานการผลิตบัณฑิต (การเรียนการสอน) ในหลาย

วิชาโดยการเชิญผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับ การจัดการความรู

มาใหคําแนะนํา 

- การควบคุมคุณภาพควรพัฒนาใหเปนระบบที่มี
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องคประกอบที ่ ตัวบงชี้ที ่

คณะฯ 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ

ประเมิน 

เหตุผลที่ไมผาน

เกณฑหรือ

คะแนนแตกตาง 

ขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 

ประสิทธิภาพมากข้ึน เชน การเงิน เปนตน 

 5.2 ระบบกํากบัการ

ประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

5 5 - - 
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5. การวิเคราะหผลคุณภาพระดับคณะ 

 

องคประกอบ

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ตัว

บงชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

0.01-1.50    การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51-2.50  การดําเนินงานตองปรับปรุง  

2.51-3.50  การดําเนินงานระดับพอใช    

3.51-4.50  การดําเนินงานระดับดี     

4.51-5.00  การดําเนินงานระดับดีมาก 

1 6 10.54 8 3.78 3.72 การดําเนินงานระดับดี    

2 3 3.99 5 1.62 3.54 การดําเนินงานระดับดี    

3 1 . 3 . 3.00 การดําเนินงานระดับพอใช 

4 1 . 3 . 3.00 การดําเนินงานระดับพอใช 

5 2 . 10 . 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 2     

ผลการประเมิน 3.63 4.14 2.66 3.76 การดําเนินงานระดับดี    

จุดเดน 
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 1. คณะพยาบาลศาสตรเกื้อการุณยมีวัฒนธรรมการทํางานเนนคุณภาพที่สืบตอมา อาจารยมี

ความรักองคกร มีความเสียสละ ทุมเทใหกบัการสอนและการดูแลนักศึกษา ใหความรวมมือในกิจกรรม

ขององคกร 

 2. การบริหารจัดการระดับคณะสงผลใหคณะไดรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลเปนเวลา 5 ป  

ซ่ึงเปนระยะเวลาสูงสุดที่สภาการพยาบาลใหการรับรองสถาบันการศึกษา 

3. ผูใชบัณฑิต และแหลงฝกมีความพึงพอใจและใหความสําคัญกับคณะฯ หากมีสถาบันการศึกษา

อ่ืนมาฝก รวมถึงบุคลากรในแหลงฝกสวนใหญเปนศิษยเกาฯ 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. การผลิตบัณฑิต 

1.1. ควรวางแผนและดําเนินการเชิงรุกเพ่ือใหมีอาจารยวุฒิปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนเปนลําดับ  

ใหไดอยางนอยรอยละ 35 และใหมีตําแหนงทางวิชาการ ใหไดอยางนอยรอยละ 60 

1.2 แผนพัฒนานักศึกษา ควรเปนแผนที่เห็นภาพรวมการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม

ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.2 ทุกดาน แตละโครงการควรระบุใหชัดเจนวาเปนกิจกรรมที่สงเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามผลการเรียนรูใด วัดประเมินไดอยางไร ช่ือโครงการเขียนใหตรงกันทั้งในแผน  

ตัวโครงการและการประเมินโครงการ  การประเมินผลการดําเนินงานของทุกกิจกรรมเขียนใหชัดเจนเพ่ือ

นําไปสูการปรับปรุงงานในครั้งตอไปอยางเปนรูปธรรม (ใชหลักการ P-D-C-A) 

  1.3 ควรจัดทําแผนการพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปของคณะฯ 

และตองประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผน 

2. การวิจัย 

2.1 เรงรัดการพัฒนาการวิจัยทั้งเชิงปริมาณใหมีผลงานอยางนอยรอยละ 60 และเชิง 

คุณภาพเพ่ือไดรับการสนับสนนุงบประมาณภายนอก และการตีพิมพเผยแพรในวารสารที่มี impact factor สูง 
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2.2 วางแผนวิจยัมุงเปา เชน การพัฒนาสุขภาพคนเมืองทีมี่เครือขายวิจัย เพ่ือสรางความ 

แข็งแกรง และความชัดเจน ของวิถีสุขภาพคนเมืองและการดูแล 

 

3. การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 ในการจัดทําแผนโครงการบริการวิชาการแกสังคม ควรเพ่ิมแผนการใชประโยชนและ 

จะเกิดประโยชนกับใครไดอยางไร  เชน นําผลมาใชกับนักศึกษา ชุมชนหรือสังคม ตอไปอยางไรใหชัดเจน

มากข้ึน  และแผน การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ควรมีการกําหนดตัวบงช้ีวัดความสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของแผน และมีการประเมินความสําเร็จตามตัวบงช้ีของแผนทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3.2 มหาวิทยาลัยควรจัดทําโครงการบริการวิชาการที่คณะตางๆ มีสวนรวมในการ  

ดําเนินการ ทีน่อกเหนือการบริการวิชาการที่เปนความรวมมือระหวางคณะ 

4. การบริหารจัดการ 

         4.1 พิจารณาการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหสามารถทําหนาที่เปนแกนการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพ โดยมีอาจารยที่ไดรับมอบหมายรวมวางแผนการดําเนินงานและกํากับติดตามใหมีการ

ดําเนินงานตามแผนเพ่ือใหการดําเนินงานของคณะมีความตอเนื่อง เปนการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและชวย

ลดภาระงาน non academic ของอาจารย ใหสามารถพัฒนาผลงานวิชาการไดมากข้ึน  

        4.2 การดําเนินงานประกันคุณภาพ อาจารย และบุคลากรทุกคนตองเขาใจเกณฑคุณภาพ 

วางแผนดําเนินการตามเกณฑคุณภาพทุกตัวบงช้ีโดยใชระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน  

มีระบบกํากับติดตามผลการดําเนินงานเปนระยะ เขียนรายงานการประเมินตนเอง ทีแ่สดงผลการดําเนินงาน

ตามจริง  ตอบโจทยในแตละตัวบงช้ี และเอกสารอางอิงตองสัมพันธกันและมีความเช่ือถือไดตามหลัก

วิชาการ 
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