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บทสรุปผู้บริหาร 

  การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเรื่องที่ส าคัญของระบบการศึกษา และนอกจากนี้ยังเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ของเกณฑ์การประเมิหน่วยงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท าเล่ม SAR 
ระดับส านักวิชา ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วย
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้ขึ้น  โดยได้ท าการวิเคราะห์
งานด้วยกระบวนการ PDCA เพ่ือให้การด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนซึ่งจะท าให้การด าเนินงานนั้น บรรลุและ
ส าเร็จไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งแนวทางของ PDCA นั้น จะเป็นไปอย่างมีระบบ ครบถ้วน ท าให้การด าเนินการ
และจัดท าเล่ม SAR ระดับส านักวิชา ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จ เพ่ือให้มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีมาก 
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ส่วนที่ 1 ที่มาและความส าคัญ (Background) 

ข้อก าหนดของเกณฑ์ 

1.1 แสดงให้เห็นถึงที่มา ปัญหาหรือประเด็นส าคัญของการวิเคราะห์ผลงานดังกล่าว  
1.2 แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ (Objective) และผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes) ของงาน  

มีการก าหนดอย่างเหมาะสม เป็นไปตามกระบวนการแก้ปัญหาของข้อที่ 1.1 
1.3 แสดงให้เห็นว่าผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes) สอดคล้องกับการด าเนินการของส่วนสื่อสาร

องค์กรในด้านใดด้านหนึ่ง 
1.4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผลงาน (Stakeholders) เป็นกลุ่มใดและส่งผลกระทบอย่างไร

กับส่วนสื่อสารองค์กร 

 

1.1 ความส าคัญของขั้นตอนการจัดท าเล่ม SAR ประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชา ส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ 

  การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ในระบบการศึกษา ทั้งในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในระดับอุดมศึกษา โดยการประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของ
การบริหารจัดการและก าเนินการจัดกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องมีการจัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดท า รายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบันและ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซี่งปัจจุบัน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท า “มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2561” โดยมีเป้าหมายส าคัญ เพ่ือจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา (Desired 
Outcomes of Education : DOE Thailand) ที่มีความครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม 
บริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย รวมถึงการบริการจัดการ ส่งเสริมให้ สถาบันอุดมศึกษา
มีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะและ
สถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็น ผู้มีความรู้ เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เพ่ือรับใช้
สังคมและประเทศชาติ โดยมีการน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้เป็นกลไกในการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ผ่านระบบการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มาจากกรอบแนนวคิดของเกณฑ์ AUN-QA ซึ่ง



4 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้น าแนวคิดจากเกณฑ์ดังกล่าวมาพัฒนาขึ้น โดยเรียกว่า “Walailak University Quality 
Assurance” หรือ ระบบ  WUQA 

 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด าเนินการบริหารงานหลักสูตร โดยได้น าระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ ในระดับส านักวิชาฯ ตามระบบ WUQA โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วย 5  
เกณฑ์หลัก 24 เกณฑ์ย่อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย     

1.2 วัตถุประสงค์ (Objective) และผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes) ของการวิเคราะห์ผลงาน   

1) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ในการท าเล่ม SAR ระดับส านักวิชาฯ 

2) เพ่ือให้บุคลากรส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความ
เข้าใจ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (WUQA) ระดับส านักวิชาฯ 
 

1.3 แสดงให้เห็นว่าผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes) สอดคล้องกับการด าเนินการของส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ในด้านใดด้านหนึ่ง  

1) เพ่ือให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชาฯ อยู่ในระดับดี ตามเป้า KPI ของหน่วยงาน 
จากค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี 

2) เพ่ือให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักวิชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่
ยอมรับจากภายนอก 

3) เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการท างานเชิงวิเคราะห์ผ่านกระบวนการ PDCA 

1.4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของผลงาน (Stakeholders) เป็นกลุ่มใดและส่งผลกระทบอย่างไร
กับส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  

  1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักวิชา ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีท าให้
ระบบการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาของส านักวิชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และส่งผลดีต่อหลักสูตรที่
เปิดสอน 

 2) สร้างการยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ให้กับผู้ที่สนใจเข้า
ศึกษา 

รายการเอกสารและหลักฐาน 

1.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ WUQA 

2.เล่ม SAR ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักวิชา ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

https://nurse.wu.ac.th/?page_id=9641
https://nurse.wu.ac.th/?page_id=9641
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ส่วนที่ 2 กระบวนการออกแบบการวางแผนการด าเนินการ (Planning Design) 

ข้อก าหนดของเกณฑ์ 

     2.1 มีการออกแบบการวางแผนการด าเนินการที่สอดคล้องกับผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes)  
     2.2 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการด าเนินการ (Work Flow) ที่สามารถส่งเสริมการบรรลุผลที่คาดหวังได้
อย่างชัดเจน  
     2.3 มีการอธิบายการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน     
     2.4 มีการพิจารณาทบทวนผลงานตามระยะเวลา ขั้นตอน และกระบวนที่ก าหนดอย่างชัดเจน เพ่ือให้
ผลงานทันสมัยและสอดคล้องกับการน าไปปฏิบัติของส่วนสื่อสารองค์กร  
 

 

2.1 มีการออกแบบการวางแผนการด าเนินการที่สอดคล้องกับผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes)    

          เพ่ือให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชาฯ อยู่ในระดับดี ตามเป้า KPI ของหน่วยงาน จาก
ค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี และการจัดท าเล่ม SAR เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างเป็นระบบ ด าเนินการ
ตามแผนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1) รับนโยบายเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีประเมิน
จากมหาวิทยาลัย 
  2) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษาภายในส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
  3) วางแผนการด าเนินงานและแบ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละเกณฑ์มาตรฐาน 
 4) เก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามข้อมูล ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 
  5) จัดท าSAR 
  6) พิจารณาเล่ม  SAR 
  7) จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 
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2.2 แสดงให้เห็นถึงข้ันตอนในการด าเนินการ (Work Flow) ที่สามารถส่งเสริมการบรรลุผลที่คาดหวังได้อย่าง
ชัดเจน  
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2.3 มีการอธิบายการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน     
แผนการด าเนนิงาน (Action plan)  

ขั้นตอนการจัดท าเล่ม SAR ประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชา ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ส่วนงาน: ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวองค์อร รัตนพันธ์ 

เป้าหมายการด าเนินงาน : ผลการประกันคุณภาพระดับส านักวิชา ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ อยู่ในระดับดี 

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนที่ การด าเนินงาน 
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 

1 รับนโยบายเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
การประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีประเมินจาก
มหาวิทยาลัย  

ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษาภายในส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(ภายใน 1 วัน) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 

3 วางแผนการด าเนินงานและแบ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละ
เกณฑ์มาตรฐาน (ภายใน 1 วัน) 

นักวิชาการ 4 เก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามข้อมูล ตามเกณฑ์
มาตรฐานและตัวชี้วัด (ตลอดปีประกันคุณภาพ
การศึกษา ส.ค.-ก.ค.) 

นักวิชาการ/คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ 

5 จัดท าSAR (1 เดือน ก่อนหมดรอบปีประกันคุณภาพ
การศึกษา เดือน มิ.ย.) 

นักวิชาการ/คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ 

6 พิจารณาเล่ม  SAR ( สัปดาห์2(  

นักวิชาการ/คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ 

7 จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ( สัปดาห์2(  

คณบดี/รองคณบดี 8 พิจารณตรวจสอบเล่ม SAR ( สัปดาห์1(  
จบ 
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2.4 มีการพิจารณาทบทวนผลงานตามระยะเวลา ขั้นตอน และกระบวนที่ก าหนดอย่างชัดเจน เพื่อให้ผลงาน
ทันสมัยและสอดคล้องกับการน าไปปฏิบัติของส่วนสื่อสารองค์กร 

  1) ทบทวนระยะเวลาการจัดท าเล่ม SAR ระดับส านักวิชาฯ การด าเนินงานการจัดท าเล่มและการจัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็นระบบและทันต่อช่วงเวลาในการส่งเล่มประเมิน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า 

  2) ทบทวน เนื้อหาและความถูกต้องภายในเล่ม SAR เพ่ือลดช่องว่างการเกิด Gap Analysis เพ่ือให้มีผล
คะแนนที่เพ่ิมมากข้ึน 

รายการเอกสารและหลักฐาน 

1.เล่ม SAR ส านักวิชา ปีการศึกษา 2562 -2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nurse.wu.ac.th/?page_id=9641
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ส่วนที่ 3 การน าผลงานไปด าเนินการ (Doing) 

ข้อก าหนดของเกณฑ์ 

  3.1 แสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินการของผลงาน ช่วงเวลา จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่น าผลงานไป
ด าเนินการ/ใช้ จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 
  3.2 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินงานตามที่วางแผนไว้ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ (ภาพ ข้อมูล
สถิติผู้ใช้ สถิติจ านวนผู้เข้าร่วม 
  3.3 แสดงให้เห็นถึงบทบาทของเจ้าของผลงานต่อกระบวนการในการด าเนินการ 

3.1 แสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินการของผลงาน ช่วงเวลา จ านวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่น าผลงานไป
ด าเนินการ/ใช้ จ านวนครั้งที่ด าเนินการ  

จากแผนการด าเนินงานที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 8 ขัน้ตอน ได้ด าเนินการตามแผนดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน ระยะเวลาด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข 
 

1.รับนโยบายเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพ
การศึกษาในรอบปีประเมินจาก
มหาวิทยาลัย 

ประมาณช่วงไตรมาสที่ 1 - 

2 .แต่ งตั้ ง คณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา
ภายในส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ประมาณช่วงไตรมาสที่ 1 
(ใช้เวลาประมาณ 1 วัน) 

- 

3.วางแผนการด าเนินงานและแบ่ง
ผู้รับผิดชอบในแต่ละเกณฑ์มาตรฐาน 

ประมาณช่วงไตรมาสที่ 1 
(ใช้เวลาประมาณ 1 วัน) 

หากมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใน
การประกันคุณภาพ อาจจะต้องมี
การท าความเข้าใจเกณฑ์ใหม่ 

4.เก็บรวบรวมข้อมูลและติดตาม
ข้อมูล  ตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัด 

ตลอดปีประกันคณุภาพการศึกษา เนื่องจากเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวชี้วัดมีจ านวนมาก จึงท าให้
ข้อมูลที่ ใช้ อ้างอิงมีจ านวนมาก
เช่นกัน จึ งได้ปรับเปลี่ยนการ
จั ด เ ก็ บข้ อมู ล ให้ อยู่ ใ น ระบบ
ออนไลน์ 

5.จัดท าSAR ช่วงเดือน มิ.ย. – ก.ค. 
(ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน) 

การเขียนเล่ม SAR บางครั้งอาจจะ
ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละ
เกณฑ์ กรรมการจึงอาจจะต้องใช้คู่มือ
ควบคู่ และสอบถามโดยตรงจากศูนย์
นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
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แผนการด าเนนิงาน ระยะเวลาด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค/การแก้ไข 
 

6.พิจารณาเล่ม  SAR ช่วงต้นเดือน ก.ค. 
(ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์) 

- 

7.จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ช่วงเดือน ส.ค. 
(ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน) 

- 

8.พิจารณตรวจสอบเล่ม SAR ต้นเดือน ก.ย.  
(ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์) 

- 

 

3.2 แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการด าเนินงานตามท่ีวางแผนไว้ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ (ภาพ ข้อมูลสถิติ
ผู้ใช้ สถิติจ านวนผู้เข้าร่วม 

  1) แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.3 แสดงให้เห็นถึงบทบาทของเจ้าของผลงานต่อกระบวนการในการด าเนินการ 

1) ขั้นตอนก่อนงาน 
-รับนโยบายเกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปี
ประเมินจากมหาวิทยาลัย จากศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 
-แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษาภายในส านักวิชา
พยาบาลศาสตร์ 
-วางแผนการด าเนินงานและแบ่งผู้รับผิดชอบในแต่ละเกณฑ์มาตรฐาน 

2) ขั้นตอนระหว่างงาน 

           -เก็บรวบรวมข้อมูลและติดตามข้อมูล ตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

           -จัดท าSAR การเขียนข้อมูลเชิงกระบวนการ และรวบรวมผลข้อมูลเชิงผลลัพธ์ในแต่ละ
ตัวชี้วัด 

3) ขั้นตอนหลังงาน 
-ตรวจสอบข้อมูลภายในเล่มและท าการปรับแก้ตามค าแนะน าของคณะกรรมการ 
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ส่วนที่ 4 ผลการด าเนินการและการประเมินผล (Evaluation) 

ข้อก าหนดของเกณฑ์ 

    4.1 แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการของผลงานที่สอดคล้องกับผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes)  
    4.2 แสดงให้เห็นถึงวิธีการประเมินผลงาน  มีกระบวนการที่ชัดเจนในการประเมินผลงาน 
    4.3 มีข้อมูลผลการประเมินผลการด าเนินการ 
    4.4 แสดงให้เห็นว่าได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรเพ่ือเตรียมการทบทวน และปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการของผลงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นว่าสอดคล้องกับผลที่คาดหวัง (Expected 
Outcomes) 

4.1 แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการของผลงานที่สอดคล้องกับผลท่ีคาดหวัง (Expected Outcomes) 

ขั้นตอนการจัดท าเล่ม SAR ประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชา ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ สามารถ
ด าเนินการได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้คือ 

1) เป้าหมายเชิงปริมาณ  
เพ่ือให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชาฯ อยู่ในระดับดี ตามเป้า KPI ของหน่วยงาน 
จากค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี 
ผลการด าเนินงาน : ผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชา ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ อยู่
ในระดับดี 

2) เป้าหมายเชิงคณุภาพ   
เพ่ือให้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักวิชาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นที่
ยอมรับจากภายนอก 
ผลการด าเนินงาน : นักเรียน ผู้ปกครอง สนใจที่จะสมัครเข้าเรียนในส านักวิชาพยาบาลศาสตร์เพ่ิม
มากขึ้นท าให้จ านวนการรับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

4.2 แสดงให้เห็นถึงวิธีการประเมินผลงาน  มีกระบวนการที่ชัดเจนในการประเมินผลงาน 

ผลการด าเนินงาน : ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชา ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์มี
คะแนนอยู่ในระดับดี   

4.3 มีข้อมูลผลการประเมินผลการด าเนินการ     

  1) ปีงบประมาณ 2564   มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 อยู่ใน
ระดับดีมาก ซึ่งได้รับคะแนน 4.53 
  2) ปีงบประมาณ 2563   มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 อยู่ใน
ระดับดี ซึ่งได้รับคะแนน 4.13 
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4.4 แสดงให้เห็นว่าได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรเพื่อเตรียมการทบทวน และปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินการของผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อม่ันว่าสอดคล้องกับผลที่คาดหวัง (Expected 
Outcomes) 

  การด าเนินงานจัดท าเล่ม SAR ประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชา ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้มี
การจัดท ารูปเล่มตามกระบวนการข้ันตอนที่ได้ก าหนดขึ้น และได้มีการรวบรวมข้อมูลอ้างอิงให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล
ในฐานข้อมูลออนไลน์ ทั้งในเว็บไซต์ส านักวิชาฯ และใน Google drive เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลที่ง่าย สะดวกและมี
ความเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานและคณะกรรมการประเมิน 

รายการเอกสารและหลักฐาน 

1.เว็บไซต์ส านักวิชาฯ ในส่วนของข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.เล่ม SAR ส านักวิชาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nurse.wu.ac.th/?page_id=9641
https://nurse.wu.ac.th/?page_id=9641
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ส่วนที่ 5 การทบทวนกระบวนการและปรับปรุง (Act: Review and Revise) 

ข้อก าหนดของเกณฑ์ 

   5.1 แสดงให้เห็นว่าการวางแผนการน าผลการด าเนินการของผลงานพัฒนาเพ่ือน าไปให้ในครั้งถัดไปให้
สอดคล้องกับผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes)  
   5.2 แสดงให้เห็นถึงแผนในการน าไปด าเนินการในครั้งถัดไป 
   5.3 แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินการหลังจากด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เปรียบเทียบกับผลการด าเนินการ
ครั้งก่อนหน้า (กรณีมีผลความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

 

5.1 แสดงให้เห็นว่าการวางแผนการน าผลการด าเนินการของผลงานพัฒนาเพื่อน าไปให้ในครั้งถัดไปให้
สอดคล้องกับผลที่คาดหวัง (Expected Outcomes) 

  จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส านักวิชา ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้มีการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 อยู่ที่ 4.13 ซึ่งอยู่ในระดับดี และปีการศึกษา 
2563 มีผลคะแนนอยู่ที่ 4.53 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ผู้ปฏิบัติงานได้มีการวางแผนจัดท าและปรับกระบวนการจัดท า 
SAR ให้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น  

5.2 แสดงให้เห็นถึงแผนในการน าไปด าเนินการในครั้งถัดไป 

  การจัดท า SAR ระดับส านักวิชา ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้มีการจัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มี
ขั้นตอนและกระบวนการที่เป็นระบบมากยิ่งข้ึน และมีผลคะแนนที่เพ่ิมมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


