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การจดัการความรู้ 

 

 โดย  นาง สาวพร  บญุมี และนางลกัษณา ไทยประเสริฐ 

 

เรื่อง การจดัการเรยีนการสอนวิชาปฏิบตัิการบรหิารการพยาบาลบูรณาการกับการบรกิาร

วชิาการและการวจิยั การบรหิารความเสีย่งและการใหบุ้คคลภายนอกไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการ

จดัการเรยีนการสอน 

ปัญหาและสาเหต ุ 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยากําหนด.แผนกลยทุธใ์นประเดน็ยทุธศาสตรท์ี1่ : 

การผลติบณัฑติทางการพยาบาล โดยมเีป้าประสงค1์.ผูใ้ชบ้ณัฑติยอมรบัและเชื่อมัน่ในคุณภาพ

การพยาบาลของบณัฑติ 2.บณัฑติมสีมรรถนะและคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค ์ 3.ระบบการ

เรยีนการสอนมคีณุภาพไดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรบัจากทุกภาคสว่น และประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 3: 

การบรกิารวชิาการไดก้าํหนดกลยทุธ◌์1.เพิม่รายวชิาทีม่กีารบรูณาการเรยีนการสอนหรอืการ

วจิยักบับรกิารวชิาการ 

ความคดิเหน็ของคณะกรรมการวทิยาลยั ซึง่มทีัง้ตวัแทนองคก์รภาครฐั เอกชนและสว่น

ปกครองทอ้งถิน่ มสี่วนรว่มในการแสดงขอ้คดิเหน็ ในประเดน็การการผลติบณัฑติพยาบาล 

ความเสีย่งดา้นการถกูฟ้องรอ้งของพยาบาลจากพฤตกิรรมการบรกิาร  กระบวนการสอดแทรก

เรือ่งจรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพี ใหแ้ก่นกัศกึษาและผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นคณุภาพในระบบบรกิาร

สขุภาพ ใหข้อ้คดิเหน็ในประเดน็การพฒันาสมรรถนะทีจ่าํเป็นของนกัศกึษาพยาบาล เช่น 

สมรรถนะการจดัการคณุภาพ สมรรถนะการจดัการความปลอดภยั การประเมนิความเสีย่ง

ทางการพยาบาลและความเสีย่งทางคลนิิก 

ประเดน็ของการนํางานประกนัคุณภาพการศกึษาเชื่อมเขา้สู่งานประจาํนัน้ เป็นประเดน็

ที่สําคัญและเป็นสิง่ที่ท้าทายของ อาจารย์พยาบาล สถาบันการศึกษา ที่ต้องตระหนักถึง

ความสําคญัที่ทําอย่างไรจงึจะสามารถพฒันางานประจาํให้เกดิมูลค่าโดยสามารถตอบสนองต่อ

การประกันคุณภาพการศึกษาได้ เพราะการประกันคุณภาพการศึกษา ถือเป็นหน้าที่ของ

อาจารย์ทุกคนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพราะเป็นเกณฑ์ประเมนิที่สะท้อนถึง

ศกัยภาพของสถาบนัการศกึษาและความอยูร่อดของบุคลากรทัง้องคก์รได ้

การจดัการเรยีนการสอน ถอืเป็นงานประจําอย่างหน่ึงที่อาจารยทุ์กคนต้องดําเนินการ 

เช่นเดยีวกบัการจดัการเรยีนการสอนวชิาปฏบิตัิการบรหิารการพยาบาล โดยในปีการศึกษา 

2552 ไดอ้อกแบบการจดัการเรยีนการสอนที่บูรณาการกบัการบรกิารวชิาการและการวจิยัการ

บรหิารความเสีย่งและการใหบุ้คคลภายนอกไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนการสอน ดงัน้ี 
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การดาํเนินการดงัน้ี 

1. ประชุมทมีอาจารยผ์ูส้อนวชิาปฏบิตักิารบรหิารการพยาบาลเพือ่ระดมความคดิเหน็ใน

การออกแบบการจดัการเรยีนการสอนทีบ่รูณาการการบรกิารวชิาการ การวจิยั การบรหิารความ

เสีย่ง การจดัการความรู ้และการใหบุ้คคลภายนอกมามสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนการสอน 

2. ประเมนิความคดิเหน็และความตอ้งการการใชบ้รกิารวชิาการจากแหลง่ฝึก ผูนํ้า

ทางการพยาบาล ในเครอืขา่ยพฒันาคณุภาพการพยาบาลเขต 16 และประเดน็และแนวโน้มที่

เกดิขึน้ในระบบการบรหิารการพยาบาลและการพฒันาคุณภาพการพยาบาล 

3. สาํรวจและประเมนิศกัยภาพของแหลง่ฝึก ในประเดน็ การพฒันาและรบัรองคณุภาพ

โรงพยาบาล ระบบจาํแนกประเภทผูป้ว่ย ระบบการวเิคราะหค์วามสามารถในการผลติทางการ

พยาบาล ระบบการบรหิารความเสีย่ง  

4.ประสานแหลง่ฝึก และครพูีเ่ลีย้งในการจดัการเรยีนการสอนวชิาปฏบิตักิารบรหิารการ

พยาบาลทีม่กีารบรูณาการ กบับรกิารวชิาการ การวจิยั การบรหิารความเสีย่งและการจดัการ

ความรู ้ 

5. ออกแบบการเรยีนการสอนวชิาปฏบิตักิารบรหิารการพยาบาล บรูณาการบรกิาร

วชิาการเรือ่งการจาํแนกประเภทผูป้ว่ยและความสามารถในการผลติทางการพยาบาล บรูณา

การวจิยั เรือ่ง ความรู ้ทศันคต ิและการปฏบิตัต่ิอการจาํแนกประเภทผูป้ว่ยและความสามารถใน

การผลติทางการพยาบาล บรูณาการการบรหิารความเสีย่ง บรูณาการการจดัการความรูแ้ละ

บรูณาการการใหบุ้คคลและภายนอกเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนการสอน 

6. จดัทาํแผนการสอนวชิาปฏบิตักิารบรหิารการพยาบาลบรูณาการการบรกิารวชิาการ

และการวจิยั การบรหิารความเสีย่ง การจดัการความรูแ้ละการใหบุ้คคลภายนอกเขา้มาสว่นรว่ม

ในการจดัการเรยีนการสอน 

7. ดาํเนินการจดัทาํโครงการ การเรยีนการสอนวชิาปฏบิตักิารบรหิารการพยาบาล 

บรูณาการการบรกิารวชิาการ และการบรหิารความเสีย่ง 

8.  ดาํเนินการจดัทาํโครงการบรกิารวชิาการเรือ่งการจาํแนกประเภทผูป้ว่ยและ

ความสามารถในการผลติทางการพยาบาล บรูณาการกบัการวจิยัเรือ่งความรู ้ทศันคตแิละการ

ปฏบิตัต่ิอการจาํแนกประเภทผูป้ว่ยและความสามารถในการผลติทางการพยาบาล โดยให้

นกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่4 เขา้รว่มเป็นคณะกรรมการบรกิารวชิาการ การเกบ็แบบสอบถาม 

แบบประเมนิผลการจดัการบรกิารวชิาการ และการเขา้รว่มประชุมวชิาการตลอดจนการ

แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัพยาบาลวชิาชพี และถอดบทเรยีนการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บั และใหม้สี่วนรว่มใน

การประเมนิการจดัการเรยีนการสอนในวชิาดงักล่าว 

9. ดาํเนินการจดัทาํโครงการวจิยัเรือ่งความรู ้ทศันคตแิละการปฏบิตัต่ิอการจาํแนก

ประเภทผูป้ว่ยและความสามารถในการผลติทางการพยาบาล 
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ปัจจยัเอ้ือ (Enabler) ภายนอกต่อการจดัการเรียนการสอน มีดงัน้ี 

  1) การไดร้บัความรว่มมอืจากแหล่งฝึก ทมีนําองคก์รพยาบาล ครพูีเ่ลีย้ง ในการ

ให้การสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการบริหารการพยาบาลเป็นไปตามที่

กําหนดไว ้

  2) การไดร้บัความรว่มมอืจาก นักวชิาการพยาบาล สํานักการพยาบาลใหค้วาม

ร่วมมือในการมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการจําแนกประเภทผู้ป่วยและ

ความสามารถในการผลติทางการพยาบาลใหแ้ก่พยาบาลวชิาชพี และนกัศกึษา 

  3) การไดร้บัความร่วมมอืจาก โรงพยาบาลในเขตภาคเหนือที่ให้การสนับสนุน

สง่พยาบาลวชิาชพีเขา้รว่มประชุมวชิาการในเรือ่งการจาํแนกประเภทผูป้่วยและความสามารถใน

การผลติทางการพยาบาล 

  4) การไดร้บัความรว่มมอืจากพยาบาลวชิาชพีในเขตภาคเหนือ ในการใหค้วาม

สนใจในการเขา้ร่วมประชุมวชิาการในเรื่องการจําแนกประเภทผู้ป่วยและความสามารถในการ

ผลติทางการพยาบาลและให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามวจิยัเรื่อง ความรู ้ทศันคติ

และการปฏบิตัต่ิอการจาํแกนประเภทผูป้ว่ยและความสามารถในการผลติทางการพยาบาล 

5) การได้รบัความร่วมมอืจากภาคชุีมชนที่ได้เขา้มามสี่วนร่วมในการประเมนิ

คุณภาพการศกึษาของวทิยาลยั และสะทอ้นภาพและมุมมอง และความต้องการทีแ่ทจ้รงิของผูม้ ี

สว่นไดส้ว่นเสยี อนัจะทาํใหว้ทิยาลยัสามารถตอบสนองไดต้รงกบัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ 

6) ระบบบรหิารความเสีย่ง/ความปลอดภยัในการดแูลผูป้่วยเป็นเรื่องทีทุ่กองคก์ร

ได้ให้ความสําคญัและให้ความสนใจในสถานการณ์ปจัจุบนัเพราะเกี่ยวข้องกบัประชาชน/ผู้ป่วย

โดยตรง และวทิยาลยักเ็ป็นสถาบนัในการผลติบุคลากรดา้นสุขภาพเขา้ไปอยู่ในระบบสุขภาพ ซึง่

ตอ้งการพยาบาลทีม่สีมรรถนะดา้นการความปลอดภยัในการดแูลผูป้ว่ยเป็นสาํคญัดว้ย 

 

การมีส่วนร่วมของบคุคลภายนอกองคก์ร ประกอบดว้ย 

วทิยาลยัไดใ้หค้วามสาํคญัของการมสีว่นรว่มของบุคลากรภายนอกในการจดัการเรยีน

การสอนดงัน้ี  

 1) คณะกรรมการวิทยาลยั ซึ่งมทีัง้ตัวแทนองค์กรภาครฐั เอกชนและส่วนปกครอง

ทอ้งถิน่ มสี่วนร่วมในการแสดงขอ้คดิเหน็ ในประเดน็การการผลติบณัฑติพยาบาล ความเสี่ยง

ดา้นการถกูฟ้องรอ้งของพยาบาลจากพฤตกิรรมการบรกิารกระบวนการสอดแทรกเรื่องจรยิธรรม 

จรรยาบรรณวชิาชพี ใหแ้ก่นกัศกึษา 

2) ผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นคุณภาพในระบบบรกิารสุขภาพ ใหข้อ้คดิเหน็ในประเดน็การพฒันา

สมรรถนะที่จําเป็นของนักศึกษาพยาบาล เช่น สมรรถนะการจดัการคุณภาพ สมรรถนะการ

จดัการความปลอดภยั การประเมนิความเสีย่งทางการพยาบาลและความเสีย่งทางคลนิิก 
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 3)  อาจารยพ์ี่เลี้ยงแหล่งฝึก ให้ความร่วมมอืในการฝึกปฏบิตัขิองนักศกึษา และให้

ขอ้คดิเหน็ในประเดน็การฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาล ตลอดจนทาํการประเมนิสมรรถนะเชงิ

วชิาชพีของนกัศกึษาพยาบาล  

 4) ทมีนําองคก์รพยาบาล ประกอบดว้ยหวัหน้าพยาบาล คณะกรรมการบรหิารกลุ่มการ

พยาบาล มสี่วนร่วมในการปฐมนิเทศ ระบบการบรหิารการพยาบาล การพฒันาและรบัรอง

คุณภาพโรงพยาบาล การบริหารความเสี่ยงและการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลแก่นกัศกึษาพยาบาล  

 5) นักวชิาการพยาบาล สํานักการพยาบาล กรมการแพทยใ์หก้ารสนับสนุนในการเป็น

วิทยาการถ่านทอดความรู้ ทักษะการจําแนกประเภทผู้ป่วยและความสามารถในการผลิต

ทางการพยาบาล 

 6) โรงพยาบาลในเขตภาคเหนือให้การสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพได้เข้าร่วมประชุม

วชิาการเรื่องการจําแนกประเภทผู้ป่วยและความสามารถในการผลติทางการพยาบาลที่บูรณา

การกบัการเรยีนการสอน 

 7)พยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาล ในเขตภาคเหนือเขา้รว่มประชุมวชิาการเรื่องการจาํแนก

ประเภทผู้ป่วยและความสามารถในการผลติทางการพยาบาลทีบู่รณาการกบัการเรยีนการสอน

และตอบแบบสอบถามการวจิยัเรื่อง ความรู ้ทศันคตแิละการปฏบิตักิารจําแนกประเภทผู้ป่วย

และความสามารถในการผลติทางการพยาบาลทีบ่รูณาการกบัการเรยีนการสอน 

 

ผลลพัธท่ี์ได้ 

ด้านการจดัการเรียนการสอน 

1. ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อการจดัเรยีนการสอนค่าเฉลีย่ 4.20  

 2. ความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อประสทิธภิาพการสอนของอาจารย ์4.21-4.66 

3. ระดบัคณุภาพการใหบุ้คคลภายนอกเขา้มสีว่นรว่มในการจดัการเรยีนการ

สอน (PI 2.3 ระดบั 2 ,3 , 4และ 5)  

4.  ระดบัคณุภาพการมกีระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั (PI 2.2 

ระดบั 2 ,3 , 4และ 5) 

ด้านการพฒันาสมรรถนะของนักศึกษา 

1. ระดบัสมรรถนะเชงิวชิาชพีของนกัศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่4 ตามความคดิเหน็

ของครพูีเ่ลีย้ง คา่เฉลีย่ 4.63  

2. ทกัษะการบรหิารการพยาบาลของนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ตามการรบัรูข้อง

ตนเอง ก่อนการฝึกคะแนนเฉลีย่ 2.79 หลงัจากการฝึกคะแนนเฉลีย่ 3.90 มคีวามแตกต่างกนั

อยา่งมนียัสําคญัทีร่ะดบั 0.00 
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 ด้านการบริการวิชาการ 

1. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารวชิาการระดบัดขีึน้ไป (PI 5.4 รอ้ยละ 

95.67 

2. รายรบัจากการ บรกิารวชิาการหลงัหกัคา่ใชจ้า่ย 15,417 บาท  

3. ระบบและกลไกการบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีบ่รูณาการการวจิยัและการนํา

ความรูจ้ากการบรกิารวชิาการไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน (PI 5.1 ระดบั 6 ,7) 

  4. จาํนวนอาจารยท์ีม่สีว่นรว่มในการบรกิารวชิาการ (6 คน)  

 ด้านการวิจยั 

1. จาํนวนอาจารยท์ีม่ผีลงานวจิยั ( จาํนวน 2 คน 

2. คา่ใชจ้า่ย สาํหรบัการวจิยัภายใน (10,000 บาท) 

 ด้านการบริหารจดัการ 

1. ระดบัคณุภาพการบรหิารความเสีย่ง 

2. ระดบัคณุภาพการจดัการความรู ้ ( PI 7.3 ระดบั ระดบั 2 , 3 ,4 ,5 )  

  3. ระดบัความสาํเรจ็ของการถ่ายทอดตวับ่งชีแ้ละเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่

ระดบับุคคล (PI 7.9 ระดบั 6 และ 7)  

บทเรียนท่ีได้รบั :  

 1.จุดเริม่ต้นของการเพิม่คุณค่าการจดัการเรยีนการสอนที่สามารถพฒันางานประจาํให้

สามารถบรูณาการหรอืเชือ่มโยงกบัภารกจิอื่น ๆ ของวทิยาลยัและตอบสนองการบรรลุเป้าหมาย

ของแผนยุทธศาสตรแ์ละการประกนัคุณภาพการศึกษา ต้องปรบัวธิคีดิของตนเองและทมีงาน

ก่อน วา่สามารถดาํเนินการและมคีวามเป็นไปได ้คอื ตอ้งคดิเป็น เปิดมมุมองและมใีจทีอ่ยากทาํ 

 2. การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับภารกิจอื่น ๆ นั ้น 

จาํเป็นต้องระดมความคดิเหน็ทมีอาจารยผ์ูส้อนทีต่้องวางแผนร่วมกนัและการประสานแหล่งฝึก 

ครพูีเ่ลีย้ง ถงึความเป็นไปไดใ้นการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามทีอ่อกแบบไว ้

 3. การวางแผนการจดัการเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการ และการวจิยัทีต่้องบูรณา

การรว่มกนันัน้ เวลา เป็นเรือ่งทีส่ําคญั ทีต่้องออกแบบกจิกรรมใหส้อดคลอ้งไปดว้ยกนั และต้อง

วางแผนแต่เน่ิน ๆ ทัง้ในเรื่อง การเสนอโครงการการจดัการเรยีนการสอน โครงการบรกิาร

วชิาการ โครงร่างวจิยั การจดัทําเครื่องมอืวจิยั การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื ใหท้นัตาม

เวลา  

 4. การจดัการเรยีนการสอนทีต่้องบูรณาการกบัการบรกิารวชิาการและวจิยั ไปด้วยกนั 

การวางทมีทํางานมคีวามสําคญัโดย ทมีแกนนําหลกัคอืทมีอาจารยผ์ูส้อนในวชิาที่ต้องทุ่มเวลา

ไปกบัการเรยีนการสอน และการวจิยั พร้อมกนันัน้สามารถประสานหวัหน้ากลุ่มวชิาและทีม

อาจารย์ในกลุ ่มวิชาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการวิชาการร่วมด้วย โดยแต่งตัง้
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คณะกรรมการสําหรบัการบรกิารวชิาการแยกออกมาจากการเรยีนการสอน ขณะเดยีวกนัทมี

อาจารยผ์ูส้อนตอ้งควบคุมกจิกรรมการบรกิารวชิาการทีส่ามารถบูรณาการกบัเรยีนการสอนและ

การวจิยัไปดว้ยใหไ้ด ้ 

 5. การเตรยีมความพรอ้มของนักศกึษาต่อการเขา้ร่วมภารกจิดา้นการบรกิารวชิาการ 0

และการวจิยั ต้องมกีารเตรยีมความพรอ้มก่อนอย่างน้อย 1 วนั0 โดยกําหนดบทบาทหน้าทีข่อง

นักศึกษาในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและการเข้าร่วมเป็นทีมผู้ให้บรกิารวิชาการโดยการ

ออกแบบใบงานให้นักศกึษาแต่ละกลุ่ม และให้นักศกึษาประเมนิการจดัการเรยีนการสอนแบบ

บรูณาการการบรกิารวชิาการ และถอดบทเรยีนการเรยีนรูท้ี0่ไดร้ ั0

 6. การบูรณาการการบรหิารความเสี่ยง เขา้ไปดว้ยกบัภารกจิการเรยีนการสอน การ

บรกิารวชิาการ และการวจิยัสามารถดาํเนินการดงัน้ี 

บดว้ย 

  6.1 การบูรณาการบรหิารความเสี่ยงกบัการจดัการจดัการเรยีนการสอน มี

การบรูณาการดงัน้ี 

6.1.1 ให้นักศกึษาฝึกการค้นหาความเสี่ยง การเขยีนรายงานความเสี่ยง 

การทบทวนความเสีย่ง และการวเิคราะหส์าเหตุการเกดิอุบตักิารณ์ความเสีย่ง  

6.1.2 จดัให้นักศกึษาพยาบาลชัน้ปีที ่4 เขา้รบัฟงัและศกึษา ระบบบรหิาร

ความเสี่ยงของโรงพยาบาล ระบบการบรหิารยาความเสี่ยงสูงของหอผู้ป่วย ระบบการป้องกนั

และควบคมุการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล  

6.1.3 จดัใหม้กีจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างนกัศกึษาพยาบาล

ก◌บัครูพี่เลี้ยง ระหว่างระหว่างด้วยกนัและกบัอาจารย์ผู้สอน ในประเด็นอุบตัิการณ์ความเสี่ยงที่

เกดิขึน้ขณะฝึกปฏบิตับินหอผูป้ว่ย และเมือ่ลงจากการฝึกปฏบิตัแิลว้  

      6.1.4 ออกแบบโครงการการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาทีม่กีารวเิคราะห์

ความเสี่ยงทีอ่าจเกดิขึน้ในการดําเนินโครงการและการป้องกนัความเสีย่งเพื่อให้โครงการบรรลุ

ตามเป้าหมาย 

  6.2 ออกแบบโครงการบรกิารวชิาการทีม่กีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้

ในการดาํเนินโครงการและการป้องกนัความเสีย่งเพือ่ใหโ้ครงการบรรลตุามเป้าหมาย 

  6.3 ออกแบบโครงการวจิยัที่มกีารวเิคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ

ดาํเนินโครงการและการป้องกนัความเสีย่งเพือ่ใหโ้ครงการบรรลตุามเป้าหมาย 

 7. การบูรณาการจดัการความรู ้เขา้ไปด้วยกบัภารกจิการเรยีนการสอน การบรกิาร

วชิาการ และการวจิยัสามารถดาํเนินการดงัน้ี 

  7.1 ใหน้ักศกึษาฝึกถอดบทเรยีนการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากการฝึกปฏบิตัวิชิาบรหิาร

การพยาบาล 

  7.2 ใหน้ักศกึษาฝึกถอดบทเรยีนการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการเขา้ร่วมประชุมวชิาการ

และการเขา้รว่มกจิกรรมการการบรกิารวชิาการ 
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  7.3 อาจารยผ์ู้สอน ถอดบทเรยีนการเรยีนรูจ้ากการจดัการเรยีนการสอนแบบ

บรูณาการการบรกิารวชิาการ และการวจิยัและแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัอาจารยก์ลุม่วชิาอื่น  

 8. การสรุปประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนวชิาปฏบิตัิการบรหิารการพยาบาล

บูรณาการกบัการบรกิารวชิาการและการวจิยั การบรหิารความเสี่ยงและการให้บุคคลภายนอก

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน จําเป็นต้องมีการดําเนินการให้เห็นว่าการ

ดําเนินการทัง้หมดนัน้ ผลเป็นอย่างไร ทัง้ในมติขิองผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และมติขิองผลลพัธ์ต่อ

องคก์ร  

       


