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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

                 
 รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส   
ราชนครินทร์ ในวันที่ 16-17 กันยายน 2564 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะประกอบด้วย  
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์ (ประธานกรรมการ) รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ (กรรมการ) 
อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์ (กรรมการ) นางสาวนูรีมัน ดอเลาะ (เลขานุการ) และนางสาวดนิตา พวงแก้ว 
(ผู้ช่วยเลขานุการ)  

 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะนี้  ด าเนินการภายใต้การประเมินคุณภาพในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้เลือก 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประเมิน
ด้วยระดับ 7 ระดับ โดยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT QA 13 ตัวบ่งชี้หลัก และ 3 ตัวบ่งชี้
เลือก พิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 

ผลการประเมินตัวบ่งช้ีหลัก จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้ทีม่ีผลการประเมินอยู่ในระดับ 4 มีจ านวน 5 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ 

C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 

และตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 มีจ านวน 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 
C.4 ผลงานของผู้เรียน 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 

          ผลการประเมินตัวบ่งช้ีเลือก จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ มีตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3 จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่  

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 

ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 2 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
  S.2 การเข้าสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 



  

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563   คณะพยาบาลศาสตร ์2 | P a g e  
 

 

จุดแข็ง (ภาพรวม) 
1. สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ผู้ส าเร็จ

การศึกษาได้งานท าทุกคน และบุคลากรสายวิชาการมีความพร้อมในการพัฒนาพันธกิจของคณะในทุก ๆ ด้านอย่าง
ต่อเนื่องภายใต้พหุวัฒนธรรม 

2. สาขาพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล สามารถให้บริการทาง
วิชาการแก่บุคลากรทางการพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีบริการวิชาการที่
สร้างรายได้ให้กับคณะ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นต้น 

3. ทีมบริหารมีความเข้มแข็ง และมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาคณะให้สอดคล้องกับทิศทางมหาวิทยาลัยอย่าง
รวดเร็ว และบุคลากรในคณะมีวัฒนธรรมการท างานแบบเป็นทีม รวมทั้งมีกระบวนการคุณภาพเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (ภาพรวม) 
 1.  การวิเคราะห์สมรรถนะและภาระงานของบุคลากรทุกภาคส่วน เพ่ือวางแผนอัตราก าลังและการพัฒนา
บุคลากรได้อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคณะในอนาคต 
 2. การวิเคราะห์กระบวนการรับข้อมูลป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะองค์กร
และสภาวการณ์องค์กร เพ่ือให้มีสารสนเทศที่ส าคัญต่อการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ตามทิศทางของวิสัยทัศน์ และควร
สื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกพันธกิจอย่างเป็นระบบ 
 3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักศึกษาและศิษย์เก่ากับคณะ เพ่ือเป็นพันธมิตรหรือคู่ความร่วมมือใน
การพัฒนาคณะได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะอย่างยั่งยืน 
 4. การก าหนดเป้าหมายในการบรรลุพันธกิจตามวิสัยทัศน์และกระบวนการก าหนดคู่เทียบเพ่ือการแข่งขันในแต่
ละพันธกิจอย่างเป็นระบบและท้าทาย โดยค านึงถึงความโดดเด่นของการเป็นพหุวัฒนธรรม 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา CUPT QA 
ระดับคณะ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้เลือก 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประเมินด้วยระดับ 7 ระดับ โดยผล
การประเมินตามตัวบ่งชี้หลักและตัวบ่งชี้เลือก มีดังนี้ 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

ตัวบ่งชี้หลัก  

 C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 4 4 

C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 4 4 

C.3 คุณภาพบัณฑิต  4 3 

C.4 ผลงานของผู้เรียน 4 3 

C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 4 3 

C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4 3 

C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 5 4 

C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ   

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการประจ าคณะ 4 4 

C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ผู้บริหารคณะ (คณบดี) 5 4 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ 4 3 

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 4 3 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 3 

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะ 5 4 

C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 5 3 

ตัวบ่งชี้เลือก  

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3 3 

S.2 การสู่สากลมุ่งเน้นอาเซียนของนักศึกษาและอาจารย์ 3 2 

S.3 วิจัยใช้ประโยชน์ในชุมชน 4 3 
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จุดแข็งและเร่ืองที่สามารถปรับปรุงได ้

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  มีจุดแข็ง และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
ดังต่อไปนี้ 

โครงร่างองค์กร 
รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

P.1 ลักษณะของ
องค์กร 

-  คณะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพ่ือเป็นที่ 1 
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นความ
เป็นพหุวัฒนธรรม มีการซึมซับไปสู่
กระบวนการท างานในพันธกิจต่าง ๆ 

-  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็น
หลักสูตรที่เปิดสอนมานาน 29 ปี 
สะท้อนถึงการสั่งสมประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาล 

-  การบริการวิชาการและบริการวิชาชีพ
ที่ก่อให้เกิดรายได้และสร้างประโยชน์
แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

-  มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
เพ่ือการพัฒนาทั้งหลักสูตรและวิจัย 

- ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ ค่านิยม นโยบาย และพันธ
กิจของคณะ และการถ่ายทอดแผนลงสู่การปฏิบัติ 
รวมทั้งการประเมินแผนและผลที่ตอบเป้าหมายของ
วิสัยทัศน์ โดยเฉพาะความเป็นพหุวัฒนธรรม และควร
นิยามค าว่า “พหุวัฒนธรรม” ให้ชัดเจนและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้ 

- ระบสุมรรถนะหลักของคณะ ทั้งเรื่องของบุคลากร และ
ทรัพยากรที่เก่ียวข้อง  โดยวิเคราะห์ความสอดคล้อง
กับพันธกิจ และความโดดเด่นของคณะ 

- ทบทวนกระบวนการรวบรวมข้อมูลความต้องการ 
(demand) และความคาดหวัง (expectation) ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย และการน าไปใช้เชื่อมโยงกับการ
บริหารจัดการกับพันธกิจต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวัง 

- การวิเคราะห์บทบาทและเป้าหมายของผู้ส่งมอบและ
คู่ความร่วมมือ โดยพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานเหล่านี้ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(community engagement) ที่มีความเป็นพหุ
วัฒนธรรม ในการขยายเครือข่ายใหก้ว้างขึ้น เช่น เปิด
โอกาสให้ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงนักศึกษา มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ เป็นต้น 
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P.2 สภาวการณ์ของ
องค์กร 
 

-  มีความโดดเด่นของการผลิตบัณฑิตที่
ได้รับการยอมรับในพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่าง ท าให้มีความได้เปรียบในการ
บริหารจัดการพันธกิจนี้ 

 

-  ควรพิจารณาการระบุคู่เทียบเพื่อการแข่งขันที่ชัดเจน
ในแต่ละพันธกิจ ที่สามารถวัดเป้าหมายความส าเร็จ
ของวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของคณะ ซึ่งควรเลือกคู่
เทียบที่ท้าทายตามวิสัยทัศน์ 1 ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และอาจใช้ตัววัดที่เป็นสากล เช่น การจัด
อันดับตามระบบที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศใช้
เป็นเครื่องมือในการวัดความส าเร็จ  

-  เมื่อมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองไปสู่ “การพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม” การวิเคราะห์ตนเองเพ่ือ
การแข่งขันและการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือขับเคลื่อน
พันธกิจในอนาคต ควรมีสารสนเทศท่ีมากพอในการ
บริหารจัดการ เพ่ือวางทิศทาง เป้าหมาย และ
กระบวนการเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาพันธกิจทีเ่ลือก
ผลิตและบริการอย่างเป็นระบบ 

 

ตัวบ่งชี้หลัก 
 

รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
ตัวบ่งชี้ C1  การรับ
และการส าเร็จ
การศึกษาของ
นักศึกษา (4) 
 

- จ านวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น
นักศึกษามีแนวโน้มสูงขึ้น ในรอบ 5 ปี 
แสดงถึงภาพลักษณ์ (image) ของ
คณะพยาบาลศาสตร์ที่ได้รับการ
ยอมรับมากข้ึน 

- อัตราการคงอยู่และการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา อยู่ในระดับท่ี
ดี (มากกว่าร้อยละ 95) 

- การวิเคราะห์กระบวนการรับเข้านักศึกษา โดย
พิจารณาคุณสมบัติที่สอดคล้องกับความคาดหวังของ
หลักสูตร 

-  ควรพัฒนากระบวนการช่วยเหลือและสนับสนุน
นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและคุณภาพชีวิต เพื่อให้มี
ความพร้อมต่อการศึกษา โดยค านึงถึงสถานการณ์ท่ีมี
การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง เช่น ทุนการศึกษา 
อุปกรณ์การเรียน ปัญหาสุขภาพ เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ C.2 การได้
งานท าของบัณฑิต
หรือการใช้
ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ 
(4) 

- ร้อยละของการได้งานท าของบัณฑิต
ภายใน 1 ปี ในรอบ 5 ปี อยู่ในระดับดี 
(อยู่ระหว่าง ร้อยละ 96-99) ถึงแม้ว่า
จะเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 

- ควรวิเคราะห์แหล่งงานที่บัณฑิตท างาน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลการพัฒนานักศึกษาและสร้างเครือข่ายในการ
เป็นแหล่งฝึกงานที่ท้าทายมากข้ึน 

- การพัฒนาความรู้ให้นักศึกษาสามารถผ่านการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 รอบ 
ที่ 1 ให้มากขึ้น อาจใช้ application ทีช่่วยส่งเสริมการ
ประเมินสมรรถนะของตนเองเป็นระยะ ๆ เพ่ิมเติมจาก
ระบบที่ท าอยู่ เพ่ือสอดคล้องกับ generation X Y หรือ
Z 

ตัวบ่งชี้ C.3 
คุณภาพบัณฑิต (3) 

- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ส่วนมากอยู่
ในระดับดี ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา (แต่
ค่าเฉลี่ยยังไม่คงที่) 

- บัณฑิตมีทักษะทางหัตถการที่ได้รับ
การยอมรับ และสามารถปรับตัวได้กับ
การท างาน (จากการสัมภาษณ์) 

- วิเคราะห์กระบวนการติดตามคุณภาพบัณฑิตเพ่ือให้มี
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง
ในจ านวนที่เชื่อถือได้ และควรเก็บข้อมูลในกลุ่ม
ผู้ส าเร็จการศึกษาและเพ่ือนร่วมงานเพ่ิมเติม  

- ควรทบทวนการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาตาม
ระดับชั้นปีว่าสอดคล้องกับ ELOs ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
เช่น การวิเคราะห์ทักษะทางตัวเลข เทคโนโลยี เป็นต้น 

- จัดท าระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า เพื่อสร้างเครือข่ายใน
การพัฒนานักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ C.4 ผลงาน
ของผู้เรียน (3) 

 - ทบทวนทิศทางและค่าเป้าหมายของผลงานผู้เรียนให้
ท้าทาย และมีความต่อเนื่องในการพัฒนานักศึกษาใน
แต่ละช่วงเวลา โดยค านึงถึงการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยใน
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

- ทบทวนเครือข่ายการแลกเปลี่ยนผลงานของผู้เรียน
และแนวโน้มการพัฒนาผลงานไปสู่การได้รางวัลหรือ
เพ่ิมคุณค่าให้กับชุมชนและคณะ 

ตัวบ่งชี้ C.5 
คุณสมบัติของ
อาจารย์ (3) 

- มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 

- การวิเคราะหส์มรรถนะและภาระงานของอาจารย์ ที่
ส่งผลต่อการด าเนินพันธกิจทั้งการเรียนการสอน การ
วิจัยและการบริการวิชาการให้ชัดเจน เพ่ือวางแผนใน
การพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 
ได้ตามวิสัยทัศน์ที่คณะก าหนด ทั้งในปัจจ  บันและ
อนาคต รวมถึงการพัฒนาตามความต้องการและ
ความก้าวหน้าทางสายงานวิชาการ  
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ตัวบ่งชี้ C.6 ผลงาน
วิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย (3) 
 

- มีกระบวนการในการบริหารจัดการ
งานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

-  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานวิจัยของอาจารย์ที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาส่วนบุคคลและของ
คณะให้ชัดเจน เพ่ือก าหนดเป้าหมายและแนวโน้ม
ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ประจ า  

- คณะควรจัดให้มีแผนพัฒนาส่วนบุคคล (Individual 
Development Plan) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนางานวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อ
น ามาใช้ในการเพ่ิมผลงานวิชาการของอาจารย์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

- คณะควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคณะที่
เกี่ยวข้อง และมหาวิทยาลัยในการพิจารณารับรอง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ตัวบ่งชี้  C.7 การ
ก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร (4) 
 

-  มีกระบวนการก ากับมาตรฐาน
หลักสูตรจากสภาวิชาชีพ และการ
ก ากับติดตามจาก สป.อว. อย่าง
ต่อเนื่องตามระบบ CHE QA ONLINE  

-  การวิเคราะห์การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง 
Outcome-based education (OBE) และการ
ทบทวนผลการประเมินหลักสูตรด้วย AUN QA กับ
กระบวนการก ากับมาตรฐานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ 

ตัวบ่งชี้ C.8.1 การ
ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

- มีการก าหนดโครงสร้างการบริหาร
จัดการของคณะ และมอบหมายทีม
ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เพ่ือจัดการ
พันธกิจ มีคณะกรรมการประจ าคณะ
ก ากับติดตามการด าเนินงานในการ
ประชุมรายเดือน และมีการประเมิน
บทบาทหน้าที่ทุกปี 

- การวิเคราะห์และทบทวนการวางโครงสร้างการบริหาร
จัดการที่เหมาะสมกับงานและอัตราก าลัง 

- การวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการบริหารจัดการ 
(ทิศทางการขับเคลื่อน นโยบาย แผน การก าหนด
ตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ ฯลฯ) การก ากับติดตามการ
พัฒนาพันธกิจต่ าง  ๆ ที่สอดคล้องกับเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์  

ตัวบ่งชี้ C.8.2 การ
ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหาร
คณะ (4) 

- ทีมบริหารและคณบดี มีความมุ่งม่ันใน
การพัฒนาคณะฯ มีแนวทางในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจตามการ
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย และ
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว 

- การวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการก ากับติดตาม
พันธกิจต่าง ๆ จากทีมผู้บริหารทุกส่วนงานทั้งงานสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยค านึงถึงทิศทางตาม
วิสัยทัศน์ 

- การทบทวนกระบวนการปรับปรุงพัฒนาพันธกิจต่าง ๆ 
ที่มีสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจตรงตามเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปณิธาน นอกจากผลสะท้อนกลับตามปกติ 
ซ่ึงต้องมีระบบและกลไกในการรับผลสะท้อนกลับที่มี
ประสิทธิภาพ 



  

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563   คณะพยาบาลศาสตร ์8 | P a g e  
 

รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

ตัวบ่งชี้ C.9  ผล
การบริหารและ
จัดการของผู้บริหาร
คณะและสถาบัน 
(3) 
 

- มีการก าหนดเป้าหมายตามพันธกิจต่าง 
ๆ ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และมี
การจัดท าแผนกลยุทธ์ใน 5 ปี ข้างหน้า
เพ่ือพัฒนาคณะฯ ตามทิศทาง
มหาวิทยาลัย มีการวางแผนการเงิน
เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับพันธกิจต่าง ๆ  

- การพัฒนาการผลิตบัณฑิตพยาบาลมี
ความส าเร็จตามเป้าหมาย (บัณฑิตมี
ทักษะหัตถการและการปรับตัวเป็นที่
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต) ท าให้การ
บริหารหลักสูตรมีผลประกอบการที่ดี  

- มีเครื่องมือ (Dashboard) ในการ
ก ากับติดตาม และช่วยตัดสินใจการ
ด าเนินงานของพันธกิจต่าง ๆ ให้
คล่องตัวมากข้ึน 

- การวิเคราะห์กระบวนการก าหนดเป้าหมายเพ่ือการ
บรรลุวิสัยทัศน์และการวิเคราะห์กลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ใน
โครงร่างองค์กร อย่างจริงจัง ทั้งนี้ต้องมีการวิเคราะห์
ลักษณะองค์กร และสภาวการณ์เพ่ือการแข่งขันอย่าง
จริงจัง  

- การวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการก ากับติดตาม
กระบวนการจัดการพันธกิจทุก ๆ ส่วนทั้ง 5 
ยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผลการบริหาร
จัดการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ และการระบุ
ทิศทางในโครงร่างองค์กร 

- การวิเคราะห์และทบทวนกระบวนการปรับปรุงและ
การพัฒนาพันธกิจ โดยควรมีสารสนเทศที่ส าคัญ
เพียงพอในการตัดสินใจ เพ่ือให้ได้แนวโน้มการ
ปรับปรุงพัฒนาที่สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ได้จริง 

ตัวบ่งชี้  C.10  
บุคลากรได้รับการ
พัฒนา (3) 

 - การวิเคราะห์สมรรถนะและภาระงานที่ชัดเจนต่อการ
วางแผนอัตราก าลังเพ่ือการบริหารจัดการพันธกิจ ทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
การวางโครงสร้างในการบริหารจัดการ และการ
ก าหนดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรเพ่ือวางแผน
พัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนของงานประจ าและการ
ขับเคลื่อนองค์กร ร่วมกับการก าหนดกระบวนการ
ประเมินเพื่อการส่งเสริม และการให้ความดีความชอบ 

ตัวบ่งชี้ C.11 ข้อมูล
ป้อนกลับของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (3) 

- มีการก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ครอบคลุมกลุ่มพันธกิจ (ส่วนใหญ่เป็น
การส ารวจความพึงพอใจ) 
 

- การวิเคราะห์กระบวนการในการรับเสียงสะท้อนกลับ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงการก าหนดเป้าหมายในการรับข้อมูลป้อนกลับ
ที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ และแนวทางท่ีระบุไว้ในโครงร่าง
องค์กร โดยเฉพาะการจัดการสารสนเทศที่แสดงความ
ชัดเจนต่อการน าผลไปใช้พัฒนาให้ตรงประเด็น 

- การวิเคราะห์กระบวนการน าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ โดย
มีระบบและกลไกท่ีชัดเจน และควรมีการส ารวจข้อมูล
ป้อนกลับเชิงคุณภาพมากขึ้น 
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รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

ตัวบ่งชี้ C.12  การ
บริการวิชาการแก่
สังคมของคณะ (4) 

-  คณะมีโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ ทั้งที่ให้เปล่าและก่อให้เกิด
รายได้อย่างเป็นรูปธรรม และการ
บริการวิชาการสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชนในการพัฒนาในด้านสุขภาพ 
และคุณภาพชีวิต  

-  ควรวิเคราะห์ทิศทางในการบริการวิชาการ เพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายในการบริการวิชาการในรูปแบบต่าง 
ๆ ได้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ รวมถึงการบริการ
วิชาการท่ียกระดับชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบและ
ขยายกลุ่มเป้าหมายต่อไป  

ตัวบ่งชี้ C.13 การ
ส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะและ
วัฒนธรรม (3) 

-  มีการส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรม
ในทุกพันธกิจ และน าวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมาบูรณาการกับการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

-  วิเคราะห์ทิศทางและเป้าหมายของการส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการวาง
แผนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นระบบ 

 
ตัวบ่งชีเ้ลือก 

รายการ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 

ตัวบ่งชี้ S.1 
จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์  
 

-  มีการส่งเสริมเพ่ือได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
เพ่ือการวิจัย 

-  มีการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน
ในการท าวิจัย    

- การวิเคราะห์กระบวนการในการสนับสนุนการท าวิจัย
ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายของทิศทางพันธกิจวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ S.2  การ
เข้าสู่สากลมุ่งเน้น
อาเซียนของ
นักศึกษาและ
อาจารย์  

-  - การทบทวนกระบวนการ inbound /outbound ให้
ชัดเจน และมีระบบและกลไก ค่าเป้าหมายเพ่ือรองรับ
การจัดการ ซึ่งอาจพิจารณากระบวนการเข้าสู่สากลใน
รูปแบบออนไลน์  

ตัวบ่งชี้  S.3 วิจัย
ใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน (3) 
 

 - มีโอกาสในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ตามศาสตร์
ของคณะ และมีแนวทางในการสร้างนวัตกรรม
งานวิจัยที่เป็นเทคโนโลยีให้กับชุมชน คณะควร
วิเคราะห์ผลงานวิจัยที่มีอยู่ทั้งในอาจารย์และนักศึกษา
เพ่ือเป็นฐานในการวางแผนการวิจัยเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างเป็นระบบ โดยอาจบูรณาการกับการ
เรียนการสอน และการบริการวิชาการตามที่คณะมี
นโยบาย 
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ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

1. การเขียนรายงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ควรกระชับ น าเสนอแต่ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ และในการอธิบาย
ตารางหรือภาพ ไม่ควรบอกตัวเลขซ้ า แต่ควรเสนอประเด็นหรือความหมายที่ตัวเลขเหล่านั้นแสดงให้เห็น 

2. กราฟหรือแผนภูมิที่เป็นแนวโน้ม ควรน าเสนอในกลุ่มข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ ไม่ควรแยกมาเสนอต่อจากการวิเคราะห์
จุดดีและเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 

3. หลักฐานประกอบการประกันคุณภาพ 
- บางตัวชี้วัดไม่สมบูรณ์ เช่น C7 ควรมีรายงานการประกันคุณภาพ AUN QA ประกอบ เป็นต้น  
- บางตัวชี้วัดซ้ าซ้อนกัน เช่น C2 เป็นต้น หลักฐานบางตัวชี้วัดเป็นข้อมูลที่อยู่ในเนื้อหา เช่น C3 เป็นต้น  
- หลักฐานที่ใช้อ้างอิงซ้ ากันควรเขียนว่า “อ้างอิงหลักฐานที่.....” และควรระบุชื่อหลักฐาน เช่น C8.1 รายงาน

การประชุม เป็นต้น  
- หลักฐานบางอันจ าเป็นต่อการประเมิน เช่น C7 ควรมีผลประเมินหลักสูตร แต่น าไปใส่ในข้อ 8.2 เป็นต้น 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

วันที่ 16 - 17 กันยายน 2564 
 ผ่าน ระบบ ZOOM MEETING 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน  2564 
08.30 – 09.30 น. - ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
09.30 – 10.15 น. - คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

- ประธานกรรมการประเมินฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ และแจ้งวัตถุประสงค์ในการตรวจ
ประเมิน  

 - คณบดี บรรยายสรุปสถานภาพปัจจุบันและน าเสนอผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2563 
10.15 – 11.20 น.  - สัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
11.20 – 11.30 น.  - พัก 
11.30 – 12.30 น.  - สัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์ (จ านวน 5 คน) 
12.30 -  13.30 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 14.00 น.         – สัมภาษณ์ตัวแทนศิษย์เก่า (จ านวน 3 คน) 
14.00 – 14.15 น.         – สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต (จ านวน 3 คน) ตัวแทนชุมชน (จ านวน 1 คน)  
14.15  - 14.30 น.         - คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา (จ านวน 2 คน) 
14.30 – 15.00 น. - สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา (ชั้นปีละ 1 คน)  
15.00 – 15.10 น. - พัก 
15.10 – 15.50 น. - สัมภาษณ์ตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน (จ านวน 6 คน)      
15.50 – 16.00 น.  - คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปประเด็น  
 
วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 
09.00 - 12.00 น.  - คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
12.00 - 13.30 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 --  15.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในเบื้องต้น 
  - ตอบข้อซักถาม 

- คณบดีกล่าวปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
15.00 – 15.15 น.  - คณะกรรมการประเมินประชุมสรุป  

 
 
 


