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คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสงเสริม
และพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
รวมทั้งเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ที่มุงเนนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของทรัพยากรมนุษยที่จะเขาสูตลาดแรงงาน เพ่ือเปนฐานในการพัฒนา
ประเทศในดานตางๆ ตอไป และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ที่เปดโอกาสใหคนไทย
ทุกคนสามารถคิดเปน ทําเปน มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูเทาทันโลก 
เพ่ือพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปญญา รักษาและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินไดอยาง
เหมาะสม  คณะพยาบาลศาสตร  จึ งไดดํ า เนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

  คณะพยาบาลศาสตรไดผานการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 6  ครั้ง ครั้งที่ 
1 ประจําปการศึกษา 2542  เมื่อวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2543  ครั้งที่ 2  ประจําปการศึกษา 2543 เมื่อ วันที่ 
25 - 27 กันยายน 2544 โดยคณะพยาบาลศาสตร สามารถผานการตรวจสอบตามดัชนีคุณภาพทุก
องคประกอบ และเกณฑที่ถือวาผาน คือ รอยละ 100 ทุกองคประกอบ  ครั้งที่ 3 ประจําปการศึกษา 2544 เมื่อ
วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2545 ซึ่งเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งแรก ผลการประเมินตามระดับการ
พัฒนาคุณภาพพิจารณาตามองคประกอบทั้ง 9 ดาน ของคณะพยาบาลศาสตรอยูในระดับดี คะแนนที่ไดรับ   
เทากับ 76.6 ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2545 ในระหวางวันที่ 23 – 25 มิถุนายน  2546 ผลการประเมินตาม
ระดับการพัฒนาคุณภาพอยูในระดับดีมาก คะแนนที่ไดรับเทากับ 82.2  ครั้งที่ 5 ประจําปการศึกษา 2546 ใน
ระหวางวันที่ 21 - 23  มิถุนายน  2547 ผลการประเมินตามระดับการพัฒนาคุณภาพอยูในระดับดีมาก คะแนน
ที่ไดรับเทากับ 84.40 ครั้งที่ 6 ประจําปการศึกษา 2547 ในระหวางวันที่ 29-30 มิถุนายน 2548 ผลการประเมิน
ตามระดับการพัฒนาคุณภาพอยูในระดับดีมาก คะแนนที่ไดรับเทากับ 89.20  และครั้งที่  7 ประจําปการศึกษา 
2548 ในระหวางวันที่  22-23 มิถุนายน 2549 ผลการประเมินตามระดับการพัฒนาคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
คะแนนที่ไดรับเทากับ 92.20 

  นอกจากการตรวจสอบคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมแลว คณะพยาบาลศาสตรยัง
ไดผานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายนอก จากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 
ธันวาคม 2543 อีกดวย ซึ่งขณะนั้นถือวาเปนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยสามารถผานการตรวจสอบครบทุกดัชนีคุณภาพ และไดผานการตรวจเยี่ยมสถาบันเพ่ือการ
รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ  ประจําปการศึกษา 2547 ในวันที่ 22  กุมภาพันธ 
2549  โดยผานการรับรองในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) และ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) เปนระยะเวลา 5 ปการศึกษา (ปการสึกษา 2549-2553) ซึ่งถือวาเปนการ
รับรองระยะเวลาสูงสุดของสภาการพยาบาล 

 
 

การประกันคุณภาพการศกึษา 



                                   
42

 การจัดกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจสอบและประเมินระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดจัดใหมีกิจกรรมและการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะฯ อยางตอเนื่องสม่ําเสมอมาโดยตลอด เพ่ือเปนการกระตุนและปลุกจิตสํานึกใหอาจารยและ
บุคลากรภายในคณะฯ ใหรับรูขอมูลการประกันคุณภาพ จึงมีการจัดโครงการประชุม อบรม สัมมนา 
สําหรับอาจารย และบุคลากรตางๆ ภายในคณะฯ ดังตอไปนี้ 

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการใหบริการ คณะพยาบาลศาสตร ในระหวาง
วันที่ 3 - 11 ตุลาคม 2548  ณ   หองสันทนาการ อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดความตองการระบบรายงานเพื่อชวยใน
การทํางานของสํานักงานเลขานุการและหนวยงาน กําหนดความตองการ Back Office และ 
Front Office ของสํานักงานเลขานุการและหนวยงาน และเพ่ือใหไดแนวทางสําหรับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศใหสามารถตอบสนองความตองการดานการบริหารและการใหบริการ ของ
สํานักงานเลขานุการและหนวยงาน 

2.  โครงการสัมมนา แนวทางพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศหลักสูตรและกระบวนวิชา  ในวันที่  
5 ตุลาคม 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกันกําหนดความตองการการใชงานของ MIS 
เกี่ยวกับหลักสูตรและกระบวนวิชา  และเพ่ือรวมกันกําหนดแนวทางพัฒนา MIS หลักสูตรและ
กระบวนวิชา ใหมีความสมบูรณ มีการดําเนินงานที่ตอเนื่อง และสามารถประมวลผลไดตาม
ความตองการของผูใชงาน 

3. โครงการเตรียมความพรอมรับตรวจสอบเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลและการผดุง
ครรภ จากสภาการพยาบาล ประจําปการศึกษา 2547  ในวันที่ 22  กุมภาพันธ 2549 โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความพรอมรับการตรวจเยี่ยมเพ่ือการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล
และการผดุงครรภ จากสภาการพยาบาล ประจําปการศึกษา 2547 และเพ่ือใหการตรวจเยี่ยม
เพ่ือการรับรองสถาบันฯ เปนไปดวยความเรียบรอย 

4. โครงการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพดวยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ 
(Benchmarking) ในวันที่  27 กุมภาพันธ - 4 เมษายน 2549  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ผูเขารวมโครงการสามารถพัฒนาระบบการประกันคุณภาพดวยกระบวนการเทียบเคียง
สมรรถนะ (Benchmarking) ในหนวยงานได 

5. โครงการเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับภาควิชาและหนวยงานคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในระหวางวันที่ 15 - 31 มีนาคม 2549 ณ  ภาควิชา
และหนวยงาน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความพรอมสําหรับการตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพแกภาควิชาและหนวยงานในคณะพยาบาลศาสตร และเพ่ือใหการตรวจสอบและการ
ประเมินคุณภาพเปนไปดวยความเรียบรอย 

6. โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 7 ประจําปการศึกษา 2548 ในระหวางวันที่  
22 – 23  มิถุนายน  2549 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความพรอมสําหรับการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  และเพ่ือใหการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเปนไปดวยความ
เรียบรอย 
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7. โครงการ การเสริมสรางความรู ความเขาใจดัชนีบงชี้คุณภาพ (KPIs) ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในระหวางวันที่  6 - 15 
กันยายน 2549  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรมีความเขาใจเกี่ยวกับ   ตัวบงชี้คุณภาพ 
(KPIs) และไดแนวทางในการรวบรวมขอมูล เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษามากยิ่งขึ้น และเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา           
ปการศึกษา 2549 

 

  

  

  

  
 


