แนวปฏิบตั ทิ ี่ดดี า้ นการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลทัว่ ไป
คณะพยาบาลศาสตร์ มีนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะฯเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนและมีการ
กาหนดประสิทธิผลของการดาเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งคณะฯได้ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนา
การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานสากล และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศโดยยึดถือการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการ
อุดมศึกษา(สกอ.) มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (สมศ.) และ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา คณะฯได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยนาปัจจัย
นาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต / ผลลัพธ์ (Output/Outcome)
มาอธิบายกระบวนการผลิตบัณฑิตและกาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีผล
ต่อการผลิตบัณฑิต จะเน้นมาตรฐานการประกัน คุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและ
การบริ ก ารเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ ความพึ งพอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทั้ งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ เป็นกระบวนการ
บริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายในการด าเนิ น งานตามพั น ธกิ จ ของคณะฯ อย่ า งมี

นางสาวกฤชอร สอสมิง เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป

ประสิทธิภาพ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และตัวชี้วัดของคณะฯมีความสอดคล้องกับวงจร

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

เดมมิ่ง (Deming Cycle) (แผนภาพที่ 1)

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พฤษภาคม 2556

5. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกสายงานมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา
กระจายอานาจและความรับผิดชอบให้ทุกส่วนงานและใช้กระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นวัฒนธรรมการปฏิบตั ิงาน
ของทุกส่วนงาน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้ ้านการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกันคุณภาพ
แผนภาพที่ 1 แสดงวัฏจักรคุณภาพการดาเนินการตามพันธกิจ
เพื่อให้การดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

การศึกษาของคณะฯ
สู่นิสิตเพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
8. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความเข้มแข็งในการบรรลุพันธ์กิจของ
สถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะฯจึงได้กาหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้
1. ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไกพื้นฐานใน
การพัฒนาและบริหารคณะฯอย่างต่อเนื่อง
2. หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ทุกระดับ ทุกหลักสูตร ได้รับการ
เห็นชอบจากสภาการพยาบาล
3. คณะฯ จะส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการ
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก

กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
9. สนับสนุนการนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา
10. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นผลจากการดาเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่สาธารณะ
11. ส่งเสริมบุคคลและหน่วยงานย่อยภายในคณะฯ ให้คิดค้นแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
การดาเนินงานด้านต่าง ๆ ที่จะนาคณะฯไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
12. เชื่อมโยงผลการประเมินด้านการประกันคุณภาพกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ

แนวปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพภายใน

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
ระบบและกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
ได้กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพที่ชัดเจนและเผยแพร่เพื่อทาความเข้าใจกับบุคลากร
ทุกระดับ รวมทั้งมีการกาหนดองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ เป็น 10
องค์ประกอบ 39 ตัวบ่งชี้ (สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ สมศ. 15 ตัวบ่งชี้ และ มมส. 1 ตัวบ่งชี้) ซึ่ง
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะฯได้ดาเนินการให้มีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระหว่างหน่วยงานย่อยในคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีหน่วยประกันคุณภาพ
การศึกษาดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้การกากับดูแลของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ

และมีผู้ประสานงานประกันคุณภาพ

การศึกษาจากกลุม่ วิชา สานักงานเลขานุการคณะฯ และคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ
ในการเป็นผู้ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมประเมิน / ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อทาหน้าที่
ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานย่อย
2. ดาเนินการประเมินคุณภาพโดยมีคู่มือการประเมินคุณภาพ
3. สรุปผลการประเมินและแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและบุคลากรในคณะฯ ทราบ
4. จัดให้มีการประชุมกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

1. จัดประชุมเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะฯ ให้กับบุคลากรและนิสิต
2. เข้าร่วมอบรม ประชุม จัดโครงการ และสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน
3. เข้าร่วมการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองร่วมกับ
มหาวิทยาลัย และมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ
4. เข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในร่วมกับมหาวิทยาลัย
5. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6. ประเมินคุณภาพโดยสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
(สมศ.)
7. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและแจ้งให้หน่วยงานทราบ

ผลงาน/ระบบงานทีเ่ ป็น Good Practice (GP) ดีอย่างไร HOW)

วิธีการและนวัตกรรมทีเ่ ป็น Good Practice (GP)

ขัน้ ตอนการดาเนินงาน หรือ Flow(แผนภูม)ิ

การพัฒนาระบบคุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพ

มหาสารคาม ทั้งด้านการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแผนการปฏิบัตริ าชการ และ

การศึกษา
แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบหลักและผู้ประสานงานองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้
ในการดาเนินงานประกันคุณภาการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ

การบริหารความเสี่ยง ได้มุ่งเน้นการดาเนินงานให้เป็นไปตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ

ประกอบด้วย

(Improvement Plan)
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
การดาเนินงานประกันคุณ
วางแผน กาหนดเป้าหมาย การดาเนินงาน

การศึกษาตามแผนงานที่วางไว้
(โครงการ/กิจกรรม)

ประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาตามวงรอบ
กากับติดตามผลการดาเนินงาน รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน และรายงานผลต่อผู้บริหารคณะ
แต่งตั้งคาสั่งประเมินไขว้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน /
ดาเนินการประเมินไขว้
ปรับปรุง / เร่งดาเนินงานในตัวบ่งชี้ที่มีผลการดาเนินงานในระดับคะแนนที่

P = Plan คือการวางแผนจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายมราได้กาหนดขึ้น
D = Do คือการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความ
ต่อเนื่อง
C = Check คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหา
อะไรเกิดขึ้น จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง
A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนว
ทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสาเร็จ เพื่อนาไปใช้ในการทางานครั้งต่อไปเมื่อได้แผนงาน
(P) นาไปปฏิบัติ (D) ระหว่างปฏิบตั ิก็ดาเนินการตรวจสอบ(C) พบปัญหาก็ทาการแก้ไขหรือ
ปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริม่ จากการวางแผนก่อน วนไปเรื่อยๆ จึงเรียกวงจร PDCA
ปัจจัยเกือ้ หนุน (ดี เพราะไร What)

ต่า
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รายงานผล ต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและ
นโยบายในการปรับปรุง/แก้ไขผลการดาเนินงานในรอบปีต่อไป

ผู้บริหารให้ความสาคัญ โดยมีการส่งคณาจารย์และบุคลากรไปอบรมหรือสัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ และบุคลากรทุกฝ่ายให้
ความร่วมมือกัน และจากปัจจัยเกื้อดังกล่าวทาให้คณะพยาบาลศาสตร์ มีผลคะแนนประเมิน
ภายในอยู่ในระดับ “ดีมาก”

