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บทที่ 1
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร
1.1 ประวัติความเปนมา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาพยาบาล จัดตั้งขึ้นเพือ่ เตรียม
ความพรอมสําหรับการจัดตั้งศูนยการพแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
และชวย
สนับสนุนการผลิตพยาบาล เพื่อตอบสนองความตองการของประเทศชาติ มีประวัตคิ วามเปนมาในการจัดตั้งดังนี้
แผนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดไวตั้งแตป พ.ศ. 2534 โดย
เปนโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร ภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานอธิการบดี
ตอมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อดําเนินการ
จัดทําโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดนําโครงการจัดตั้งคณะพยาบาล
ศาสตรเสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย แตไมไดรับการอนุมตั ิ และโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรไมไดบรรจุอยูใ น
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539)
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยฯ ไดโอนความรับผิดชอบโครงการจัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร
จากสํานักงานอธิการบดี ไปอยูภายใตความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
ปรับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเปนโครงการภาควิชาพยาบาลศาสตร ในสังกัดคณะแพทยศาสตร โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดประสานงานขอความรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลให
รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง ซึ่งขณะนัน้ ดํารงตําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล ทํา
หนาที่ประธานโครงการจัดตั้งภาควิชาพยาบาลศาสตร ซึ่ง รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง ไดเสนอความเห็นวา
เพื่อใหการจัดการศึกษาวิชาชีพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การจัดตั้งสถาบันการศึกษาใหมนนี้ า จะเปนคณะวิชา
มากกวาภาควิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการ และเพื่อใหการดําเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรเกิดขึ้น
โดยทันตอการเตรียมเปดศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามความประสงคของมหาวิทยาลัย รอง
ศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง จึงไดเสนอจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุด โดยไดใชทีมอาจารยอาวุโสของคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนกรรมการทั้งหมด และใชคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปน
สถานที่ประชุมตลอดระยะเวลาของการเตรียมการจัดตั้ง โดยไดจัดทําหลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณการกอสรางอาคารซึ่งเสนอขอไดทันในปงบประมาณ 2540
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2540 คณะกรรมการโครงการฯ เฉพาะกิจ ซึ่งมี รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง
เปนประธานฯ ไดนําเสนอหลักสูตรและโครงการจัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตร เพื่อนําเสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย
พรอมทั้งเสนอปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยปรับ
โครงการจัดตัง้ ภาควิชาพยาบาลศาสตรในคณะแพทยศาสตร
เปนโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และไดรับอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรองศาสตราจารย ดร. สุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีในขณะนัน้ ไดมี
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรชุดเดิมใหทําหนาที่บริหารโครงการจัดตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 1225/2540 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2540
วันที่ 25 กันยายน 2540 มหาวิทยาลัยฯ ไดนําหลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร เสนอตอ
ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความเห็นชอบในหลักการ และใหดําเนินการจัดการเรียนการสอนได แตเนื่องจาก
ประเทศประสบปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรี ไดมีนโยบายชะลอการจัดตั้ง หรือ
เพิ่มหนวยงานใหมทั้งหมดในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8 ไวกอน
โครงการจัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตร จึงบริหารจัดการโครงการระดับคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ โดยแยกการบริหารจัดการออกจากคณะแพทยศาสตร เพื่อดําเนินการเตรียมความพรอมและวางแผน ใน
การเปดรับนิสติ โดยใชสํานักงานชัว่ คราวอยูที่อาคาร 17 ชั้น 15 หอง 17 – 1521 และ 17 – 1522
ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
สํานักงบประมาณไดอนุมัตงิ บประมาณแผนดินจํานวน 158 ลานบาท เพื่อกอสรางอาคารถาวร คณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ การกอสรางอาคารไดเริ่มดําเนินการ เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2540 ณ ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก การกอสรางแลวเสร็จในปลายป พ.ศ. 2543
และดําเนินการเปนอาคารที่ทําการคณะพยาบาลศาสตร ในป พ.ศ. 2544 การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา
พยาบาลศาสตรทุกชั้นป ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร องครักษทั้งหมด ในป พ.ศ. 2545
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ทบวงมหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามที่
โครงการจัดตัง้ คณะพยาบาลศาสตรเสนอและอนุมัติใหเปดดําเนินการเรียนการสอนได
และไดเสนอให กพ.
พิจารณารับรองคุณวุฒิของผูส ําเร็จการศึกษา
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรไดเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต โดยเปดรับนิสิตรุนแรก จํานวน 36 คน โดยระยะแรกนี้ สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 2 (ภาคการศึกษา
ตน) การศึกษาในหมวดวิชาชีพทั่วไป และวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร สวนวิชาในภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 2 เปนตนไป จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ องครักษ
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดมีประกาศใหโครงการจัดตั้งคณะพยาบาล
ศาสตร มีสถานภาพเปนคณะวิชา โดยเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2543 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตัง้
รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง ประธานโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปนรักษาราชการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่ง จากมหาวิทยาลัยมหิดล อนุญาตให รอง
ศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง ซึ่งเปนขาราชการของมหาวิทยาลัยมหิดลใหใชเวลาราชการบางสวน ในการ
ดําเนินงานและบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2538
จนถึงตุลาคม พ.ศ. 2545 และเมื่อ รองศาสตราจารย ดร. ทัศนา บุญทอง เกษียณอายุราชการแลว ไดรับแตงตั้งเปน

พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติงานตําแหนงคณบดี คณะพยาบาลศาสตร ตั้งแตวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.
2545 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 002/2546 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2546
วันที่ 6 มีนาคม 2550 รองศาสตราจารยศศิธร วรรณพงษ ไดรับแตงตัง้ เปนคณบดีคณะพยาบาลศาสตรคนที่
2 ตอจาก รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา บุญทอง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 07/2550 ลงวันที่ 8
มีนาคม 2550
1.2 ปรัชญา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความเชื่อวา
“การมีสุขภาพอนามัยที่ดีเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอคุณภาพชีวติ และเปนความจําเปนพืน้ ฐานในการพัฒนาตนเอง สังคม
และประเทศชาติ”
การพยาบาลเปนวิชาชีพที่มคี วามสําคัญและจําเปนของสังคม
มีภารกิจในการใหบริการดานสุขภาพ
อนามัยแกบุคคล ครอบครัว กลุมบุคคล และชุมชน โดยยึดหลักองครวม ครอบคลุมตลอดทุกระยะของชีวิต ตั้งแตวัย
ทารกจนถึงวัยชราในทุกภาวะสุขภาพ มีเปาหมายเพื่อใหบุคคลมีภาวะสุขภาพที่ดีมคี วามสามารถดูแลตนเองไดตาม
ศักยภาพ มีความผาสุกในชีวิต อยูในครอบครัว และชุมชนของตนเอง การปฏิบัติการพยาบาลเปนกระบวนการ
วินิจฉัยการตอบสนองของสิ่งกระทบที่มีผลตอภาวะสุขภาพ และการจัดการทางการพยาบาล เพื่อใหเกิดภาวะ
สุขภาพดี
คลอบคลุมการสงเสริมสุขภาพ การปองกันการเจ็บปวย การบําบัดรักษา และการฟนฟูสภาพอยาง
เหมาะสม ใชศาสตรการพยาบาลและศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของมาประยุกตปฏิบัติ โดยการรวมมือประสานงานในทีม
สุขภาพเพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการ เปนไปตามมาตรฐาน คุณธรรมและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพการ
พยาบาล
ในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะพยาบาลศาสตรมีภารกิจในการจัดการศึกษาเพือ่ ผลิต
บุคลากรวิชาชีพการพยาบาลที่มีคุณภาพ ทัง้ ในระดับพื้นฐาน และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการ
ของสังคมดานสุขภาพ การคนควาวิจัยเพือ่ สรางองคความรูที่ทันสมัย เพื่อนําไปสูการแกปญหาดานสุขภาพ การ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล และการพัฒนาการเรียนการสอน คณะพยาบาลศาสตรมุงเนนที่จะพัฒนาให
เปนแหลงความรูทางวิชาการในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร สามารถใหบริการวิชาการแกชุมชนศรีนครินทรวิโรฒ
และชุมชนใกลเคียงไดอยางเพียงพอ โดยยังประโยชนของสังคมและผูรับบริการเปนสําคัญ และมีเปาหมายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ยึดมั่นและทํานุบํารุงวัฒนธรรมที่ดี ทั้งวัฒนธรรมของสังคมไทย และวัฒนธรรมของวิชาชีพการ
พยาบาล ชี้นําและสรางเสริมวิจารณญาณในการเลือกรับวัฒนธรรมที่แตกตางๆ และปองกันวัฒนธรรมที่อาจ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียในสังคม คณะพยาบาลศาสตร ถือเปนหนาที่ในการทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
ใหคงอยูอยางถาวร
1.3 ปณิธาน
“ความรูดี มีคุณธรรม นําวิจยั ใฝบริการ ประสานชุมชนพัฒนา”

1.4. วิสัยทัศน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะมุงเนนการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนาใหเปน
ผูนําและเปนแหลงความรูทางวิชาการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร ในระดับประเทศ ภูมภิ าค และนานาชาติ เปนคณะ
วิชาที่สามารถปฏิบัติภารกิจในดานการผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ แกสังคม อยางมีประสิทธิภาพ และ
มีคุณภาพ สามารถชี้นําสังคมในดานสุขภาพอนามัยได
1.5 เปาหมาย
1) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตรที่มีคุณภาพ ตามความจําเปนของประเทศชาติ
2) เปนแหลงวิชาการ ฝกอบรม และพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพ รวมทัง้ การใหบริการ
วิชาการแกบุคคลและองคกร ทั้งในประเทศและตางประเทศ
3) ศึกษาคนควา วิจัย ดานการเรียนการสอนพยาบาลศาสตร การบริการพยาบาล ภาวะสุขภาพอนามัย
ของประชาชนและนวัตกรรมใหม เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาและการใหบริการพยาบาลให ดียิ่งขึน้
4) สงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การปกครองระบอบประชาธิปไตย และการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
1.6 ภารกิจ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันอุดมศึกษามีภารกิจในการผลิตบัณฑิต
สาขาพยาบาลศาสตร ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ใหความรูความสามารถในการคิด การปฏิบัติ
พยาบาล มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ การวิจัย เพื่อสรางองคความรูทางการ
พยาบาล การใหบริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยาง
ยั่งยืน ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และสิ่งแวดลอม
1.7 พันธกิจ
พันธกิจหลักทีส่ ําคัญของคณะพยาบาลศาสตรมี 4 ดาน ไดแก
1) การผลิตบัณฑิต
2) การวิจัย
3) การบริการวิชาการ
4) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.8 การแบงสวนงาน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการเปนสวนงานระดับคณะวิชา ในกํากับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการแบงสวนงานตามโครงสรางหนวยงานในกํากับเปน 7 สาขาวิชา และ 3
สํานักงาน (ดังแผนภูมิที่ 1)

1.9 การบริหารงาน
คณะพยาบาลศาสตร มีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุดในคณะฯ มีการมอบหมายผูรับผิดชอบงานแตละดาน
ตามความเหมาะสม ทําหนาที่ชวยบริหารราชการของคณะพยาบาลศาสตร และมีกรรมการประจําคณะฯ
ตาม
ระเบียบการบริหารสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2543 (ดังแผนภูมิที่ 2)
1.10

การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร นําการประกันคุณภาพเขามาใชในการดําเนินงานทุกดานของคณะ ฯ
โดยมีคณบดีเปนผูกําหนดนโยบาย และไดกําหนดโครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (ดังแผนภูมิ
ที่ 3)
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แผนภูมิที่ 1 โครงสรางคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร

สาขาวิชา
การพยาบาลเด็ก

สาขาวิชา
การบริหารการ
พยาบาล

สาขาวิชา
การพยาบาลชุมชน

สาขาวิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวชศาสตร

สาขาวิชาการพยาบาล
มารดาทารกและ
การผดุงครรภ

สํานักเสริมศึกษาและ
สาธิต
ทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิชา
การพยาบาลผูใหญ

สํานักงานบริการ
วิชาการ

สาขาวิชา
การพยาบาลผูสูงอายุ

สํานักงาน
คณบดี
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แผนภูมิที่ 2 โครงสรางการบริหารคณะพยาบาลศาสตร
อธิการบดี
คณะกรรมการประจําคณะ

รองฯ บริหาร

หัวหนาสาขาวิชา
การพยาบาลเด็ก

หัวหนาสาขาวิชา
การบริหารการ
พยาบาล

คณะกรรมการที่ปรึกษาทาง

คณบดี

รองฯ วิชาการ

หัวหนาสาขาวิชา
การพยาบาล
ชุมชน

รองฯ ประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหนาสาขาวิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวช
ศาสตร

หัวหนาสาขาวิชาการ
พยาบาลมารดา ทารกและ
การผดุงครรภ

หัวหนาสาขาวิชา
การพยาบาลผูใหญ

หัวหนาสํานักเสริมศึกษา
และสาธิตทางการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองฯ พัฒนาศักยภาพนิสิต

หัวหนาสาขาวิชา
การพยาบาลผูสูงอายุ

หัวหนาสํานักงาน
บริการวิชาการ

หัวหนา
สํานักงาน
คณบดี
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แผนภูมิที่ 3 โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
คณบดี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาสุขภาพจิตและ
การพยาบาลจิตเวชศาสตร

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สํานักเสริมศึกษาและ
สาธิตทางการพยาบาล

คณะกรรมการ
ประจําคณะฯ

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาการพยาบาล
มารดา ทารกและการผดุงครรภ

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สํานักงานคณบดี
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.11 คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร
1. รองศาสตราจารยศศิธร
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารี
3. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร
4. ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา
5. ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย
6. อาจารย ดร.ศรีสุดา
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา
8. อาจารยออมจิต
9. อาจารยจารุวรรณ
10. อาจารยอุบลวนา
11. อาจารย ดร.นัมธมน
12. อาจารย ดร. สุภาภัค

วรรณพงษ
ชางทอง
ขวัญชัย
วังสะจันทานนท
รัตเสถียร
รัศมีพงศ
บรรณเกียรติ
วองวาณิช
ริ้วไพบูลย
ขวัญบุญจันทร
ศิริกุล
เภตราสุวรรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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1.13 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
1. รองศาสตราจารยศศิธร
2. ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารี
4. ผูชวยศาสตราจารยทัศนียา
5. ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา
7. อาจารยจารุวรรณ
8. อาจารย ดร. ศรีสุดา
9. นางสาวชดา
10. นางสาวนภาพร
11. นางสาวพรทิพย
12. นางสาวนันธิยา
13. อาจารยปาริชาต
14. นางสาวพัชนี

วรรณพงษ
ขวัญชัย
ชางทอง
วังสะจันทานนท
รัตนเสถียร
บรรณเกียรติ
ริ้วไพบูลย
รัศมีพงศ
เกิดโภคา
ศรีโพธิ์
ศรีเชี่ยวชาญ
รักซอน
ญาตินิยม
สมพงษ

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
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บทที่ 2
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจหลัก 4 ดาน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีเปาหมายในการดําเนินการอยางมีคุณภาพทั้ง 4 พันธ
กิจ
เพื่อใหเปาหมายดังกลาว บรรลุวัตถุประสงคและมีการดําเนินการที่สอดคลองกับนโยบาย และแนวปฏิบัติ
ในการประกัน คุณ ภาพการศึกษา ทั้งของสํานัก งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) (สมศ.) สภาการพยาบาลและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของ
คณะ ดังนี้
1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะสงเสริมและพัฒนาการศึกษา การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล ภายใตหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะพยาบาลศาสตร
โดยยึดหลักประชาธิปไตยและความเปนเลิศทางวิชาการ
2. จัดสรรงบประมาณและปจจัยเกื้อหนุนตางๆ ในการสนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุ
ตามเปาหมายอยางตอเนื่อง
3. สงเสริมการมีสวนรวมของอาจารยและบุคลากรทุกระดับ ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
4. จัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะฯ และสาขาวิชา เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาทุกป
การศึกษา
5. เปดโอกาสให องคกรวิชาชีพ หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน มีสวนรวมในการเสนอแนะ
ใหขอมูล เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
6. จัดใหมีสํานักงานและบุคลากร เพื่อดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพื่อให
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณภาพ
โดยมุงหวังใหบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั่วไป เชนเดียวกันของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแก
1. เปนมนุษยที่ดี มีศีลธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธดี รูจักไตรตรอง
เหตุผล รักความกาวหนา รักการแสวงหาความคิดใหม รักการแสวงหาความจริง รักศิลปะและความ
งาม รักความสามัคคี รักศักดิ์ศรีของมนุษย เห็นแกประโยชนสวนรวมและมีจิตประชาธิปไตย
2. มีความรูและสติปญญาดี มีความรอบรูในศิลปวิทยาพื้นฐาน มีความคิดอานกวางขวาง รูจักพัฒนา
สติปญญาใหเฉียบแหลม มีความสามารถในการเรียนรูวิชาการใหแตกฉานลึกซึ้ง มีความสามารถใน
การบุกเบิก แสวงหาความรูให ทันโลก ทันเหตุการณ และรูจักนําความรูมาใชใหเปนประโยชนแกชีวิต
และสังคม ดวยความสํานึกรับผิดชอบ
3. มีความรูและความสามารถ ในการประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเอง และ ครอบครัวได โดยไมเอารัดเอา
เปรียบผูอื่น และมีความสามารถพิเศษในการดําเนินชีวิตที่มีคุณคา
สําหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคทางดานวิชาชีพ ของคณะพยาบาลศาสตร มุงหวังใหมีคุณลักษณะ
ดังนี้
3.1 บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1. มีความรูในศาสตรการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ และสามารถนํามาประยุกตใชใน การปฏิบัติการ
พยาบาลไดอยางเหมาะสม เพื่อแกปญหาสุขภาพแกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ไดอยางมีคณ
ุ ภาพ
บนพื้นฐานแหงจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สามารถใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางเหมาะสม
ครอบคลุมทั้งดาน
สงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟน ฟูสภาพในขอบเขตของวิชาชีพโดย
ยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม
3. สามารถนําแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่สงเสริมการดูแลตนเองไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลได
อยางถูกตอง
4. สามารถเปนผูนํา ผูบริหาร ที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักคิด วิเคราะห อยางมี เหตุผลและ
ตัดสินใจแกปญ
 หาไดอยางเหมาะสม
5. มีทักษะของความเปนมนุษย
มีทัศนคติที่ดีตอผูรับบริการและวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานรวมกับ
บุคลากรในทีมสุขภาพ และบุคคลอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. รักความกาวหนา สนใจใฝรู พรอมที่จะพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
7. สนับสนุนและใหความรวมมือในการศึกษาวิจยั พรอมทั้งนําผลการวิจยั ไปใชในการปฏิบัติงาน
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8. มีความสํานึกในหนาที่ มีความรับผิดชอบทั้งตอตนเอง ตอวิชาชีพ และประเทศชาติ
9. เปนพลเมืองดีของสังคม สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
3.2 บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร มุงหวังใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. สามารถสนับสนุนงานของพยาบาลในการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟนฟูสภาพของผูรับบริการไดในขอบเขตของอาชีพ
2. มีความรูและสามารถใหการพยาบาลที่ไมซับซอนไดอยางถูกตองตามหลักการ
3. มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั และมีทัศนคติที่ดีตออาชีพ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม รักเพื่อนมนุษย รักองคกร และสวนรวม
5. เปนคนดีของสังคม รักความเปนประชาธิปไตย และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติ
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บทที่ 4
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
4.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดกําหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช
ระบบ CIPP0 (Context, Input, Process Product and Outcome) ซึ่งหมายถึงการประกันคุณภาพใน 4 ดาน ไดแก
ดา นบริ บ ท ด า นป จ จั ย นํ า เข า ด า นกระบวนการ และด า นผลผลิ ต โดยพิจ ารณา ปจ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บคุ ณ ภาพ
การศึกษา ในแตละดาน ครอบคลุมมิติของการประเมินคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) สภาการพยาบาล และปจจัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษาพยาบาล รวมทั้ง
สอดคลองกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา

ระดับสาขาวิชา/สํานัก

งานประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
คณะพยาบาลศาสตร

งานควบ
คุมภายใน

งานพัฒนาสูองคการ
แหงการเรียนรู

ระดับคณะ ฯ

แผนภูมิ 4 โครงสรางงานฝายประกันคุณภาพการศึกษา
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งานกิจกรรม 5 ส
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รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหนาสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

แผนภูมิ 5 โครงสรางบุคลากรสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มีแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา ดังแผนภูมิที่ 6
Context

Input

Process

Product

การควบคุมคุณภาพ
การตรวจสอบคุณภาพ
การประเมินคุณภาพ
การปรับปรุงแกไข

แผนภูมิที่ 6 กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Outcome
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4.2 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร ตองการใหบุคลากรทุกคนของคณะฯ เขาใจและมีการนําการประกันคุณภาพ
การศึกษามาใชในการดําเนินงานในทุกๆ ระดับของหนวยงานในคณะ ตั้งแตระดับงานยอย หนวยงานระดับ
สาขาวิชา/สํานัก จนถึงระดับคณะ โดยเนนใหการดําเนินการประกันฯเปนเนื้องานหนึ่งในการดําเนินการทุกเรื่อง
ดังนั้นคณะฯจึงเห็นควรใหมกี ลไกเพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษามีคุณภาพ
โดยกําหนดมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับสาขาวิชา/สํานัก และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ โดย
กําหนดโครงสรางของคณะกรรมการดังนี้
1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มีโครงสรางดังนี้
1.1 คณบดี
กรรมการที่ปรึกษา
1.2 รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา
ประธานกรรมการ
1.3 หัวหนาสาขาวิชาทุกสาขา
กรรมการ
1.4 หัวหนางานทุกงาน
กรรมการ
1.5 อาจารย 1 คน
กรรมการและเลขานุการ
1.6 หัวหนาสํานักงานประกันฯ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
2) พิจารณาระบบ กําหนดและพัฒนาดัชนีและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
3) สรางความเขาใจ ใหคําแนะนําและแกไขปญหาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
4) ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษากับมหาวิทยาลัย สภาการพยาบาล ตามความเหมาะสม
5) รายงานความกาวหนาและผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณาจารย คณะพยาบาลศาสตร
6) จัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะพยาบาลศาสตร ทุกปการศึกษา
2. คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา มีโครงสรางดังนี้
2.1 หัวหนาสาขาวิชา
ประธาน
2.2 อาจารย 3 – 5 คน
กรรมการ
2.3 อาจารย 1 คน
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการมีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) สรางความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกคณาจารยในสาขาวิชา
2) ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาที่สอดคลองกับระดับคณะ
3) ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
4) จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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5) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับการตรวจสอบ / ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาฯ (รายชื่อคณะกรรมการในแตละ
สาขาดังในภาคผนวกที่ 2)
3. จัดตั้งสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ตัง้ อยูชั้น 2 ณ หอง 222 อาคารศรีนครินทร
ศาสตร

คณะพยาบาล

4. แตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบสํานักงานการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีหนาทีด่ งั นี้
1) ประสานงานกับสาขาวิชาในการรวบรวมขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
คณะพยาบาลศาสตร และควบคุมภายใน การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู
2) ดําเนินการดานเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการคณะพยาบาล
ศาสตร และควบคุมภายใน การพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู
3) ใหบริการการใชเอกสารตาง ๆ ในสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
4) ชวยในการจัดมุมความรูเ รื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู (KM)
5) ดูขาวสารการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ควบคุมภายใน และการพัฒนาองคกร
แหงการเรียนรู จาก WEB Page ของมหาวิทยาลัยฯ
6. แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร
เพื่อใหบุคลากรทุกคนของคณะฯ ตระหนักและรับรูถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมี
นโยบายแตงตัง้ บุคลากรทุกคนของคณะฯ ใหมีสวนรวมในการเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกป
การศึกษา
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บทที่ 5
แนวทาง ขัน้ ตอนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มุงพัฒนาใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
ในการทํางาน จึงตองทําใหบุคลากรของคณะฯ ทุกคนเห็นคุณคา มีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และรวมมือกันดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯ
จึงกําหนดแนวทางและขัน้ ตอนในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ดังนี้
1. ใหความรูแ ละสงเสริมการศึกษาหาความรูด านการประกันคุณภาพการศึกษาแกคณาจารยและบุคลากร
ในคณะฯ
2. จัดทําคูมือการดําเนินงานดานตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน และควบคุมใหมีการดําเนินการ
ตามคูมืออยางตอเนื่อง
3. กําหนดมาตรฐาน ดัชนี ในการประเมินใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัย สมศ. และเพิ่มเติมมาตรฐานดัชนี
เฉพาะที่เปนคุณลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาและวิชาชีพ
4. จัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานทั้งในระดับ
สาขาวิชา/สํานัก และระดับคณะฯ โดยกําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และรับ
ประเมินจากคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยทุกปการศึกษา โดยกําหนดประเมินแลว
เสร็จกอนเปดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป
5. จัดการใหมีเตรียมความพรอมสําหรับรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการที่แตงตั้งจาก
มหาวิทยาลัย องคกรวิชาชีพ/วิชาการ รวมทั้งการรับการประเมินภายนอกจากสมศ.
6. จัดใหมีการนําผลการประเมินทั้งระดับสาขาวิชา ฯ /สํานัก และระดับคณะ ฯ เขาพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ฯ
7. ใหนําผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ มาใชปรับปรุงแกไขการดําเนินงานของหนวยงาน
ที่รับการประเมินและของคณะฯ
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ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร วางขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังแผนภูมิที่ 7

การเตรียมการ
1. เตรียมความพรอมของ

บุคลากร
- สรางความตระหนัก
- พัฒนาความรูและความ
เขาใจ
2. แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบ
ดําเนินการ

การดําเนินการ
วางแผนการปฏิบัติงาน (P)
- กําหนดเปาหมายของการศึกษา
(คุณสมบัติบัณฑิต)
- กําหนดแนวทางระยะเวลา
งบประมาณในการดําเนินงาน
- กําหนดผูรับผิดชอบ
2. ดําเนินการตามแผน (D)
- สงเสริมสนับสนุน
- นิเทศ
- กํากับติดตามการดําเนินการ
3. ตรวจสอบ / ประเมินผล (C)
- กําหนดกรอบการประเมิน
- จัดทําเครื่องมือประเมินเก็บขอมูล
- วิเคราะหและแปลผล
- ตรวจสอบ / ปรับปรุงวิธีการ
ประเมิน
4. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน (A)
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
- ปรับปรุงวิธีการ / กิจกรรมในการ
ดําเนินงาน
zวางแผนในการดําเนินงานครั้ง
ตอไป
z จัดทําขอมูล
1.

การรายงาน
1. จัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง

รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
-ระดับสาขา/สํานัก
- ระดับคณะ

แผนภูมิที่ 7 ขัน้ ตอนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร
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แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา 2550
การดําเนินงาน
มิ.ย.
1. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร (วัน
พฤหัสบดีที่ 2 ทุก 2 เดือน)
2. จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ก.ค.

12

2550
ส.ค. ก.ย.

9

13

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

2551
มี.ค. เม.ย.

11

8

13

10

14

13

10

พ.ค.

มิ.ย.

8

12

8
8

3. ปรับปรุงคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ
4. ประชุมปรับปรุงดัชนี และเกณฑการประเมิน ฯ

11
11

5. ประชุมหาแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสาขาวิชาและ
ระดับคณะ ฯ
6. จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา
7. จัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ฯ
8. ประชุมเตรียมความพรอมประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาและระดับคณะ
ฯ
9. ประชาพิจารณ SAR ระดับคณะ ฯ
10. ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา

14

8
26
15,16

15. . ประชุมติดตามผลการแกไขจุดออนและเสริมสรางจุดแข็งระดับคณะ ฯ
16. ประเมินผลแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ
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13. ประชุมสรุปผลการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ฯ
14. ประชุมติดตามผลการแกไขจุดออนและเสริมสรางจุดแข็งระดับสาขาวิชา
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11. ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ฯ
12. ประชุมสรุปผลการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา
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ภาคผนวกที่ 2
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ
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