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7. การประกันคุณภาพการศึกษา 

  คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสงเสริมและ
พัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยทั่วไป 
รวมทั้งเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ที่มุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของทรัพยากรมนุษยที่จะเขาสูตลาดแรงงาน เพื่อเปนฐานในการพัฒนา
ประเทศในดานตางๆ ตอไป และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ที่เปดโอกาสใหคนไทย     
ทุกคนสามารถคิดเปน ทําเปน มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูเทาทันโลก เพื่อ
พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปญญา รักษาและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเหมาะสม 
คณะพยาบาลศาสตร จึงไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  

  คณะพยาบาลศาสตร ไดผานการตรวจสอบคุณภาพภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหมมาแลวจํานวน 5 ครั้ง ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2542  เมื่อ
วันที่ 19 – 21 มถุินายน 2543  ครั้งที่ 2  ประจําปการศึกษา 2543 เมื่อ วันที่ 25 - 27 กันยายน 2544 โดยคณะพยาบาล
ศาสตร สามารถผานการตรวจสอบตามดัชนีคุณภาพทุกองคประกอบ และเกณฑที่ถือวาผาน คือ    รอยละ 100 ทุก
องคประกอบ  ครั้งที่ 3 ประจําปการศึกษา 2544 เมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2545 ซึ่งเปนการประเมินคุณภาพ
การศึกษาครั้งแรก ผลการประเมินตามระดับการพัฒนาคุณภาพพิจารณาตามองคประกอบทั้ง 9 ดาน ของคณะ
พยาบาลศาสตรอยูในระดับด ีคะแนนที่ไดรับ   เทากับ 76.6 ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2545 ในระหวางวันที่ 23 – 
25 มิถุนายน  2546 ผลการประเมินตามระดับการพัฒนาคุณภาพอยูในระดับดีมาก คะแนนที่ไดรับเทากับ 82.2  และ
ครั้งที่ 5 ประจําปการศึกษา 2546 ในระหวางวันที่ 21 - 23  มิถุนายน  2547 ผลการประเมินตามระดับการพัฒนา
คุณภาพอยูในระดับดีมาก คะแนนที่ไดรับเทากับ 84.40 

  นอกจากนั้นคณะพยาบาลศาสตรยังไดผานการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2543 อีก
ดวย ซึ่งขณะนั้นถือวาเปนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยสามารถผาน
การตรวจสอบครบทุกดัชนีคุณภาพ  

7.1 การจัดกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยไดจัดใหมีกิจกรรมและการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ อยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอมาโดยตลอด เพื่อเปนการกระตุนและปลุกจิตสํานึกใหบุคลากรภายในคณะฯ ใหรับรู  ขอมูลการ
ประกันคุณภาพ จึงมีการจัดโครงการประชุม อบรม สัมมนา สําหรับอาจารย และบุคลากรตางๆ ภายในคณะฯ 
ดังตอไปนี้ 

(1) โครงการประชุม เรื่อง การพัฒนาขอมูลรายการตรวจสอบ (Audit Checklist) และ ดัชนีบงช้ี
คุณภาพ (KQI) ในการประกันคุณภาพศึกษาของภาควิชาและหนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สําหรับอาจารยและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร  ในระหวางวันที่  3 - 21 พฤศจิกายน 2546 ณ ภาควิชาและหนวยงาน  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวางแผนรวมกันในการรวบรวมขอมูลรายการตรวจสอบ (Audit Checklist) และขอมูลตัวบงช้ี
คุณภาพ (KQI) ระหวางภาควิชา หนวยงาน และหนวยประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
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(2) โครงการประชุม เรื่อง การพัฒนาและการใชระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร   
สําหรับอาจารยและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร   ในวันที่ 17 กุมภาพันธ  2547 เวลา 13.00 – 16.00  น.  ณ หอง
ประชุมเปรียบ  ปณยวณิช  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจของบุคลากรในการจัดทําระบบสารสนเทศ   
เพื่อใหบุคลากรเห็นความสําคัญ ประโยชนของการใชงาน และความเกี่ยวของกับบุคลากร และเพื่อใหบุคลากรเกิด
ความรวมมือรวมใจในการจัดทําระบบสารสนเทศใหมีขอมูลที่สมบูรณ 

(3) โครงการจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศของภาควิชาและหนวยงานคณะพยาบาลศาสตร  
สําหรับ  อาจารยและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร  ในวันที่  23 กุมภาพันธ - 3 เมษายน  2547 ณ  ภาควิชาและ
หนวยงาน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีความกาวหนาในการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลของภาควิชา และหนวยงาน 
และเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการบันทึกขอมูลเพื่อนําไปพัฒนาตอไป 

(4) โครงการประชุม เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา สําหรับ
อาจารยและบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร  ในวันที่ 27  กุมภาพันธ  2547  เวลา 13.30 – 15.30  น.   ณ   หองประชุม
เปรียบ  ปณยวณิช   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรเตรียมตัวใหพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
และไดรับขอมูลจากประสบการณในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร 

(5) โครงการเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับภาควิชาและหนวยงาน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในระหวางวันที่ 1 มีนาคม - 20 เมษายน  2547     ณ  ภาควิชาและ
หนวยงาน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความพรอมสําหรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพแกภาควิชาและ
หนวยงานในคณะพยาบาลศาสตร และเพื่อใหการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพเปนไปดวยความเรียบรอย 

(6) โครงการประชุมช้ีแจง เรื่อง แนวทางในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของภาควิชา / 
หนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร สําหรับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชาและหนวยงาน   ใน
ระหวางวันที่ 10 - 26 มีนาคม  2547   ณ  ภาควิชาและหนวยงาน   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อช้ีแจงแนวทางในการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของภาควิชาและหนวยงาน และเตรียมความพรอมเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในป
การศึกษา 2546  

(7) โครงการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษาเรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  ในวันที่  8 มิถุนายน  2547   ณ   หอง
ประชุมอาคาร 2    โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา   
เพื่อใหมีบทบาทในการผลักดันใหคณะดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและมีสวนรวมในการ
สงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  

(8) โครงการสัมมนาสรุปผลการดําเนินการ และจัดทําแผนปฏิบัติงานการดําเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ สําหรับ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร  และผูรับผิดชอบพัฒนาระบบ
สารสนเทศของคณะฯ ในระหวางวันที่  5 - 6 สิงหาคม  2547  ณ หองประชุม     งานบริการการศึกษา และเบลล วิลลา 
รีสอรท  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ปญหาทางดานฮารดแวร ซอฟแวร 
และรวมหาแนวทางแกไขขอจํากัดตางๆ ในระบบ และดําเนินการจัดทําแผนปฎิบัติงานของทีมพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ในการดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจําปการศึกษา 2547 ใหสอดคลองกับความตองการของคณะฯ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

(9) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร  สําหรับอาจารยและบุคลากร  ใน
วันที่  30 - 31 สิงหาคม  2547  ณ  หองประชุมวิเชียร ทวีลาภ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบปญหาในการใชงานของ
ระบบสารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร หาแนวทางแกไขปญหาของการจัดทําระบบสารสนเทศคณะพยาบาล-
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ศาสตร และเพื่อใหบุคลากรเกิดความรวมมือรวมใจในการจัดทําระบบสารสนเทศใหมีขอมูลที่สมบูรณ มีความตอเนื่อง
ของการปรับปรุงและบันทึกขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.2 บุคลากรจากหนวยงานอื่นมาศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

(1) บุคลากรจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํานวน 7 คน เขาศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร  ในวันศุกรที่ 12  มีนาคม 2547  เวลา  13.00 - 14.30  น. 

(2) บุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขาศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะพยาบาลศาสตร   ในวันที่  4  พฤษภาคม  2547  เวลา 13.00-16.00 น. 

(3) คณะผูบริหารและเจาหนาที่ จากหอพักนักศึกษาในกํากับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จํานวน  11 
คน   เขาศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร  ในวันจันทรที่ 9  สิงหาคม 2547  เวลา  
13.30 - 16.00  น.  

(4) บุคลากรจากงานบริการการศึกษา  คณะสัตวแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม เขาศึกษาดู
งานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร   ในวันที่  19  สิงหาคม  2547  เวลา 13.00-16.00 น. 

(5) คณาจารย จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนนี สระบุรี จํานวน  8 คน เขาศึกษาดูงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร   ในวันที่  30  กรกฎาคม  2547  เวลา 08.30-12.00 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




