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การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได
กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียด
ไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา นั้น 

คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่ง
เปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะฯ ใหเปนไปตาม
นโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งถือวาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานสากล  รวมทั้งเปนการ
ตอบสนองนโยบายของรัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพของทรัพยากรมนุษยที่จะเขาสูตลาดแรงงาน เพ่ือเปนฐานในการพัฒนาประเทศในดาน
ตางๆ ตอไป และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ที่เปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถ 
คิดเปน ทําเปน มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูเทาทันโลก เพ่ือพรอมรับกับ
การเปล่ียนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปญญา รักษาและตอยอดภมูิปญญาทองถ่ินไดอยางเหมาะสม  

  คณะพยาบาลศาสตรไดผานการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 8 ครั้ง         
ครั้งที่ 1 ประจําปการศึกษา 2542  เมื่อวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2543  ครั้งที่ 2  ประจําปการศึกษา 2543    
เมื่อวันที่ 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 ผลการ
ประเมินตามระดับการพัฒนาคุณภาพอยูในระดับดีมาก คะแนนที่ไดรับเทากับ 89.20  ครั้งที่ 7 ประจําป
การศึกษา 2548 ในระหวางวันที่  22 – 23 มิถุนายน 2549 ผลการประเมินตามระดับการพัฒนาคุณภาพอยูใน
ระดับดีเลิศ คะแนนที่ไดรับเทากับ 91.20 และครั้งที่  8 ประจําปการศึกษา 2549 ในระหวางวันที่  28 – 29 
มิถุนายน 2550 ผลการประเมินตามระดับการพัฒนาคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ คะแนนที่ไดรับเทากับ 93.20 

  นอกจากการตรวจสอบคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมแลว คณะพยาบาลศาสตรยัง
ไดผานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายนอก จากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 
ธันวาคม 2543 อีกดวย ซึ่งขณะนั้นถือวาเปนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย โดยสามารถผานการตรวจสอบครบทุกดัชนีคุณภาพ และไดผานการตรวจเยี่ยมสถาบันเพ่ือการ
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รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ  ในวันที่ 22  กุมภาพันธ 2549  โดยผานการ
รับรองในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) และพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(ตอเนื่อง) จากสภาการพยาบาล โดยไดคะแนน 97 คะแนน  จาก 100 คะแนน  และไดรับการรับรองเปน
ระยะเวลา 5 ปการศึกษา (ปการศึกษา 2549-2553) ซึ่งถือวาเปนการรับรองระยะเวลาสูงสุดของสภาการ
พยาบาล 

 

 การจัดกิจกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจสอบและประเมินระบบการ

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

1. โครงการ การพัฒนาคุณภาพองคกรตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  (Thailand 
Quality Award : TQA)   ในวันที่ 10 มกราคม 2550   ณ  หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช  โดย
มีวัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูและความเขาใจแนวคิด หลักการเกี่ยวกับ
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  เพ่ือใหเขาใจในแนวทางการประเมินหนวยงานตามเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติไดอยางชัดเจน  และเพ่ือใหสามารถนําเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติมา
ประยุกตใชในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

2. โครงการ การพัฒนาคุณภาพองคกรตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (ระยะที่ 2) : 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality 
Award : TQA)”  วันที่  22 มกราคม  2550  ณ  โรงแรมสุริวงศ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม   
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูและความเขาใจในแนวคิด หลักการ 
เกี่ยวกับเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ  เพ่ือใหเขาใจในแนวทางการประเมินหนวยงานตาม
เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติไดอยางชัดเจน  และเพ่ือใหสามารถนําเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติมาประยุกตใชในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   

3. โครงการ การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับกลุมวิชา สาขาวิชาและ
หนวยงาน ในระหวางวันที่  1 – 31 มีนาคม  2550  ณ คณะพยาบาลศาสตร  โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความพรอมสําหรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพแกกลุมวิชา 
สาขาวิชา และหนวยงานในคณะพยาบาลศาสตร และเพ่ือใหการตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพเปนไปดวยความเรียบรอย 

4. โครงการมหกรรมประกันคุณภาพการศึกษา : การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ระหวางกลุมวิชา 
สาขาวิชา และหนวยงาน  วันที่  22 พฤษภาคม 2550 ณ หองประชุมเปรียบ ปณยวณิช โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะพยาบาลศาสตร และเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธงานประกันคุณภาพการศึกษาของกลุม
วิชา สาขาวิชา และ หนวยงานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร ใหแกคณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษาทุกระดับ   

5. โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 8 ประจําปการศึกษา 2549 ในระหวางวันที่  
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28 – 29 มิถุนายน 2550 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดความพรอมสําหรับการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  และเพ่ือใหการตรวจสอบและประเมินคุณภาพเปนไปดวยความ
เรียบรอย 

6. โครงการ การประเมินผลการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตรและคณบดีคณะพยาบาล-
ศาสตร ประจําป 2550 วันที่ 12 กันยายน 2550 ณ หองประชุมสมจิตต ภาติกร คณะพยาบาล
ศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการประเมินผลการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสสตร และ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เปนไปดวยความเรียบรอย 

 

ประมวลภาพกิจกรรม/โครงการ 

  
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA)”  

  
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA)”  
โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจสอบและประเมินระบบ
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

  
กรรมการประกันคุณภาพตรวจสอบศูนยความเปนเลิศ 

ดานการศึกษาพยาบาล  
โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจสอบและประเมินระบบ
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน จากมหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

 


