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บทท่ี 1 

ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับคณะพยาบาลศาสตร 
 
1.1 ประวัติความเปนมา 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ไดปฏิบัติภารกิจ
ในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพมาตั้งแต  พ.ศ.2517   มหาวิทยาลัย                     
ศรีนครินทรวิโรฒ  เคยมีคณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงตั้งอยูที่วิทยาเขตบางแสน ตั้งแตป พ.ศ.2525  ตอมา
มหาวิทยาลัย  ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ไดรับการยกฐานะขึ้นเปนมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 28  
กรกฎาคม  พ.ศ. 2533  คณะพยาบาลศาสตร จึงอยูในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ตอมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดเปดคณะซึ่งจัดการเรียนการสอนทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 
เชน คณะแพทยศาสตร คณะทนัตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร และคณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนินการกอสรางโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ 
ตําบลองครักษ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เปนโรงพยาบาล 500 เตียง ซ่ึงเปดใหบริการในป  พ.ศ.
2542  สถานการณขณะนั้นยังอยูในภาวะขาดแคลนบุคลากรพยาบาลอยูเปนจํานวนมาก ดงัที่คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติใหวิชาชีพการพยาบาลเปนสาขาวิชาชีพขาดแคลน เมื่อวนัที่ 1 กันยายน  พ.ศ.2535 และไดให            
คณะพยาบาลศาสตรในสังกดัของทบวงมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยพยาบาล     ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จัดทําแผนการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร 
 จากสถานการณดังกลาว มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ไดดําริจัดทําโครงการจัดตั้ง                         
คณะพยาบาลศาสตร ทําหนาที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศชาติและผลิต
พยาบาลเพื่อทาํงานในโรงพยาบาลศูนยการแพทยสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ ซ่ึงตั้งอยูที่มหาวิทยาลยั           
ศรีนครินทรวโิรฒ องครักษ โดยไดเร่ิมดําเนินโครงการจดัตั้งคณะพยาบาลศาสตรในป พ.ศ.2534 
 ตอมาในป พ.ศ.2536 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดแตงตั้งกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อจัด
ดําเนินการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร โดยมีสํานักงานชั่วคราวอยูที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ ปทุมวนั และไดนําโครงการฯ เสนอตอทบวงมหาวิทยาลัย แตไมไดรับอนุมัติ เนื่องจากโครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร ไมไดบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ.2535-2539) ป พ.ศ.
2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงไดโอนความรับผิดชอบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร               
จากสํานักงานอธิการบดีไปอยูภายใตความรับผิดชอบของ        คณะแพทยศาสตร ซ่ึงไดบรรจุโครงการจัดตั้ง
ดังกลาวเปนโครงการจัดตั้งภาควิชาพยาบาลศาสตรในคณะแพทยศาสตร 
 ตอมาเมื่อวันที่  5 มีนาคม  พ .ศ .2540  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   มีคําสั่ งแตงตั้ งให                   
รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา  บุญทอง  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนประธานโครงการ
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ  และไดขอปรับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8  โดยปรับโครงการจัดตั้งภาควิชาพยาบาลศาสตรในคณะแพทยศาสตร เปน
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ไดรับอนุมัติในการประชุมสภา



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คร้ังที่  3 /2540  วันที่  25 เมษายน  พ .ศ .  2540  และนํา เสนอตอ
ทบวงมหาวิทยาลัย   
 วันที่ 25 กันยายน  พ.ศ.2540  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดนําหลักสูตรและโครงการจัดตั้ง
คณะพยาบาลศาสตร  เสนอตอทบวงมหาวิทยาลัยซ่ึงไดใหความเห็นชอบในหลักการ  และใหดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนได  แตเนื่องจากประเทศประสบปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ   รัฐบาลโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  ไดมีนโยบายชะลอการจัดตั้งหรือเพิ่มหนวยงานใหมทั้งหมดในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ระยะที่ 8 ไวกอน 
  โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร  จึงบริหารจัดการโครงการระดับคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยแยกการบริหารจัดการออกจากคณะแพทยศาสตร เพื่อดําเนินการเตรียมความพรอมและ
วางแผนในการเปดรับนิสิต  โดยรับนิสิตรุนแรกในปการศึกษา 2542 ซ่ึงแรกเริ่มคณะพยาบาลศาสตร มีแผน
รับนิสิต จํานวน 50 คน และรับเพิ่มขึ้นจํานวน 20 คน ในปการศึกษาตอๆ ไป  ตามแผนการเพิ่มการผลิตและ
พัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตรตามมติคณะรัฐมนตรี ซ่ึงไดดําเนินการมาแลวอยางตอเนื่อง 

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2543  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดมีประกาศใหโครงการจัดตั้ง        
คณะพยาบาลศาสตรมีสถานภาพเปนคณะวิชา  โดยเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คร้ังที่ 3/2543  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2543 
  ตอมาในปพ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร ไดเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล โดย
เปดรับนิสิตรุนแรก จํานวน 80 คน   และวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2548 คณะพยาบาลศาสตร ไดเปดสอน
หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) ภาคสมทบ โดยจัดการเรยีนการสอนในวันเสาร – อาทิตย และ
เปดรับนิสิตรุนแรก จํานวน 97 คน 

วันที่   6   มีนาคม 2550 รองศาสตราจารยศศิธร  วรรณพงษ ไดรับแตงตั้งเปนคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตรคนที่ 2 ตอจาก รองศาสตราจารย ดร.ทัศนา  บุญทอง ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ           
ที่ 07/2550       ลงวันที่  8 มนีาคม 2550 และไดบริหารงานในคณะจนถึงปจจุบัน 

 
ปจจุบันคณะพยาบาลศาสตร  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตางๆ ดังนี้ 
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเวชปฏิบัติชุมชน 
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
3. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง) 
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 
 
 
 
 
 



คณะพยาบาลศาสตร  ไดรับมอบหมายจากสภาการพยาบาลใหเปนสถาบันหลักในการจัดการศึกษา
ตอเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร  โดยจัดการศึกษาอบรมตางๆ ดังนี้ 

1. การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทัว่ไป (การรักษาโรคเบื้องตน) 
2. การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผูปวยมะเร็ง 
3. สาขาศาสตรและศิลปะการสอนทางการพยาบาล 
4. การจัดประชุมวิชาการ / ฟนฟูวิชาการ 

1.   ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน   
ปรัชญา            
ความรูคูคุณธรรม นําคุณภาพชีวิตสูสังคม 

ปณิธาน            
มุงมั่นผลิตบัณฑิตทางดานสขุภาพที่มีความรู  คูคุณธรรม  สรางสรรคงานวิจยั  ใหบริการชุมชน เพื่อ

คุณภาพชวีิตของประชาชนอยางยั่งยืน 

วิสัยทัศน         
เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนํา ในการผลิตบุคลากรทางดานสุขภาพ  ที่มีความรูคูคุณธรรม  

บนพื้นฐานของการวิจยัเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมในระดบัชุมชน ระดบัชาติและนานาชาต ิ

   2.     พันธกิจ  
1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลในระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโทที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม  สอดคลอง

กับความตองการของชาติและนานาชาต ิ
2. สรางผลงานวิจยั  เพือ่พัฒนาองคความรู  คุณภาพการเรียนการสอน  การบริการพยาบาล  เพิ่ม

ศักยภาพการดแูลตนเองของประชาชน  และการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศ 
3. บริการวิชาการทางดานสุขภาพแกประชาชนทั่วไป  ประชาชนเฉพาะกลุมและบุคลากรใน

วิชาชีพทางดานสุขภาพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยนื 
4. เสริมสรางและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร 
6. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  โดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 



3.  วัตถุประสงค 
1. ผลิตพยาบาลวชิาชีพที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมในระดบัชาตทิั้งสังคม

เมืองและสังคมระดับนานาชาติ 
2. สรางและเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อใหเกิดทั้งองคความรูใหม ในศาสตรทางการพยาบาล และการ

นําผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริงและแพรหลาย 
3. ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพใชประโยชนไดจริงแกประชาชน สังคม และบุคลากรในวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง 
4. อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของไทย  
5. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สนับสนุนการบริหารโดยใช           

หลักธรรมาภิบาล  เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯ 
6. มีการดําเนนิการประกันคุณภาพการศกึษา  ควบคูไปกับการดําเนนิภารกิจตางๆ ของคณะ

พยาบาลศาสตร 
1.8 การแบงสวนงาน 
 คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดําเนินการเปนสวนงานระดับคณะวิชา ใน
กํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีการแบงสวนงานตามโครงสรางหนวยงานในกํากับเปน                       
7 สาขาวิชา และ 3 สํานักงาน (ดังแผนภูมิที่ 1) 

แผนภูมิท่ี   1 โครงสรางคณะพยาบาลศาสตร 

 
 
 
 
 
 



1.9   การบริหารงาน 
คณะพยาบาลศาสตร  มีคณบดีเปนผูบริหารสูงสุดในคณะฯ  มีการมอบหมายผูรับผิดชอบงานแตละ

ดาน     ตามความเหมาะสม ทําหนาที่ชวยบริหารราชการของคณะพยาบาลศาสตร และมีกรรมการประจํา
คณะฯ            ตามระเบียบการบริหารสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.  2543    
(ดังแผนภูมิที่ 2) 

แผนภูมิที่   2 โครงสรางการบริหารคณะพยาบาลศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.10.  การบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร  นําการประกันคุณภาพเขามาใชในการดําเนินงานทุกดานของคณะ ฯ   
โดยมีคณบดีเปนผูกําหนดนโยบาย  และไดกําหนดโครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา    
(ดังแผนภูมิที่ 3) 

แผนภูมิท่ี 3  โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 

 
 
 



1.11   คณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร 
1.   รองศาสตราจารยศศิธร วรรณพงษ ประธานกรรมการ 
2.   ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร ขวัญชัย กรรมการ 
3.   ผูชวยศาสตราจารยทัศนยีา วังสะจนัทานนท กรรมการ 
4.  ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย รัตนเสถียร กรรมการ 
5.  อาจารยอุบลวนา ขวัญบุญจันทร กรรมการ 
6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวภิา บรรณเกียรต ิ กรรมการ 
7.  อาจารยจารวุรรณ  ร้ิวไพบูลย กรรมการ 
8.  อาจารย ดร. ศรีสุดา รัศมีพงศ กรรมการ 
9.  อาจารย รอ.ญ.ดร.จิรวรรณ อินคุม กรรมการ 
10.  อาจารยออมจิต วองวาณิช กรรมการ 
11. อาจารยชฎาภรณ วัฒนวิไล กรรมการ 
12. อาจารย ดร.จันทิมา ฤกษเล่ือนฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
   

 
1.12  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร  

1.   รองศาสตราจารยศศิธร วรรณพงษ ที่ปรึกษา 
2.   ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทร ขวัญชัย ประธานกรรมการ 
3.   ผูชวยศาสตราจารยทัศนยีา วังสะจนัทานนท กรรมการ 
4.  ผูชวยศาสตราจารยลาวัณย รัตนเสถียร กรรมการ 
5.  อาจารยอุบลวนา ขวัญบุญจันทร กรรมการ 
6.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวภิา บรรณเกียรต ิ กรรมการ 
7.  อาจารยจารวุรรณ  ร้ิวไพบูลย กรรมการ 
8.  อาจารย ดร. ศรีสุดา รัศมีพงศ กรรมการ 
9.  อาจารย รอ.ญ.ดร.จิรวรรณ อินคุม กรรมการ 
10.  อาจารยออมจิต วองวาณิช กรรมการ 
11. อาจารยชฎาภรณ วัฒนวิไล กรรมการ 
12. นางสาวนภาพร ศรีโพธ์ิ กรรมการ 
13. นางสาวนนัธิยา รักซอน กรรมการ 
14. นายดนุพล วัฒนา กรรมการ 
15. นางสาวอจัฉราภรณ สุขฉวี กรรมการ 
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมสิริ รุงอมรรัตน กรรมการและเลขานุการ 
17. นางสาวพชันี สมพงษ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  



บทท่ี 2 
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 

 
คณะพยาบาลศาสตร มีนโยบายที่จะพยายามใหบุคลากรทุกระดับ  รวมทั้งนิสิต ของคณะ ฯ มีความรู 

ความเขาใจและเจตคติที่ดีตอการประกันคุณภาพ โดยการใหความรูดวยวิธีการตางๆ และใหเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานอยางมีคุณภาพ ในแตละภารกิจ ซ่ึงถือเปนกระบวนการใหบุคลากร
เรียนรูโดยผานการดําเนินงานและไดรับประสบการณจริง   รวมใจกันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให
เชื่อมโยงและสอดแทรกเขาไปในการปฏิบัติงานทุกภารกิจของคณะ ฯ สรางการยอมรับระบบ PDCA และ
ยอมรับในผลการประเมินคุณภาพที่ไดมาตรฐาน และมีความพรอมที่จะปรับปรุงแกไขใหมีคุณภาพมากยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป จากนโยบายดังกลาวจึงเกิดยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. พัฒนาความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีของบุคลากรทุกระดับตอการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. กําหนดแนวทางการดําเนินการที่มีการสอดแทรกระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ฯ เขาไป

เปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานทุกพันธกิจของคณะ ฯ รวมกัน 
3. สรางจิตสํานึกใหมีการดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดรวมกันไว ชวยกันปรับปรุงแกไข 

แนวทางที่กําหนดบกพรอง พัฒนาอยางตอเนื่องและปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมในการปฏิบัติของ
องคกร 

4. กําหนดตัวบงชี้ ประเมินคุณภาพภายในใหสะทอนคุณภาพการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ  
และสอดคลองกับของมหาวิทยาลัยและสภาการพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3  
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะพยาบาลศาสตร 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจในการผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มี
คุณภาพ โดยมุงหวังใหบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั่วไป         เชนเดียวกันของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ ไดแก  
 1. คิดเปน  ทําเปน 

2. หนักเอาเบาสู 
3. รูกาลเทศะ 
4. เปยมจิตสํานึกสาธารณะ 
5. มีทักษะในการสื่อสาร 
6. ออนนอมถอมตน 
7. ตามดวยบุคลิก 
8. พรอมดวยศาสตรและศิลป 
 
สําหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเฉพาะดานวิชาชีพของคณะพยาบาลศาสตร มุงหวังดังนี้ 
1.  บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
1. มีความรูในศาสตรการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ และสามารถนํามาประยกุตใชใน การ

ปฏิบัติการ พยาบาลไดอยางเหมาะสม เพื่อแกปญหาสุขภาพแกบุคคล      ครอบครัว และชุมชน 
ไดอยางมีคณุภาพบนพืน้ฐานแหงจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. สามารถใชกระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางเหมาะสม ครอบคลุมทั้งดาน
สงเสริมสุขภาพ  การปองกันโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟนฟูสภาพในขอบเขตของ
วิชาชีพโดยยึดหลักการพยาบาลแบบองครวม 

3. สามารถนําแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่สงเสริมการดูแลตนเองไปใชในการปฏิบัติการ
พยาบาลไดอยางถูกตอง 

4. สามารถเปนผูนํา  ผูบริหาร  ที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  รูจักคิด  วิเคราะห  อยางมี เหตุผลและ
ตัดสินใจแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

5. มีทักษะของความเปนมนุษย  มีทัศนคติที่ดตีอผูรับบริการและวิชาชพี สามารถปฏิบัติงานรวมกับ
บุคลากรในทมีสุขภาพ และบุคคลอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. รักความกาวหนา  สนใจใฝรู  พรอมที่จะพฒันาตนเองและวิชาชีพ 
 
 
 
 
 



2 . บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 
มุงหวังใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาลมคีุณลักษณะ ดงันี้ 
1. สามารถสนับสนุนงานของพยาบาลในการสงเสริมสุขภาพ   การปองกนัโรค   การ

รักษาพยาบาล  และการฟนฟูสภาพของผูรับบริการไดในขอบเขตของอาชีพ 
2. มีความรูและสามารถใหการพยาบาลที่ไมซับซอนไดอยางถูกตองตามหลักการ 
3. มีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินยั  และมทีัศนคติที่ดีตออาชีพ 
4. มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักเพื่อนมนุษย  รักองคกร  และสวนรวม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 

 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร  ไดกําหนดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยใชระบบ CIPPO  (Context, Input, Process, Product  and Outcome) ซ่ึงหมายถึงการ
ประกันคุณภาพใน 4 ดาน ไดแก ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และคุณภาพของ
ผลผลิต โดยพิจารณา   ปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพการศึกษา ในแตละดาน และปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
การศึกษาพยาบาล  และคณะฯไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับคณะฯและระดับ
สาขาวิชา/สํานักเพื่อรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา   ไดกําหนดองคประกอบของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯประกอบดวยหัวหนาของทุกสาขาวิชา/สํานัก  เพื่อให
เขามามีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  และจะไดนําขอมูล  ความรูใน การ
ดําเนินงานไปใชในระดับสาขาฯ/สํานัก ทําใหใหเกิดความเขาใจและรวมมือรวมใจในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพของทั้งสาขาวิชา/สํานัก  และคณะฯตอไป  มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองและสอดรับกันทุกสวนงาน  และมีการกําหนดแนวทางขั้นตอน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษารวมกันและจัดทําเปนคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  
มีการวางแผนการดําเนินงานใหมทุกปการศึกษามีการดําเนินการตามแผน  หรือปรับเปลี่ยนแผนใหมีความ
เหมาะสมเพื่อใหการดําเนินการสัมฤทธิ์ผลและบรรลุตามวัตถุประสงค  มีการติดตามควบคุมการดําเนินการ
ตามที่กําหนดไวสําหรับงานแตละฝายและเมื่อส้ินสุดปการศึกษามีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับ
คณะฯ และระดับสาขาวิชา ทุกปการศึกษา  หลังจากนั้นจะนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ไดรับจาก
คณะกรรมการประเมินฯ  มาพิจารณาเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแกไข/การดําเนินงานและหาทางเสริมสราง
ความแข็งแกรงใหคณะฯและสาขาฯ ตอไป 

 
กรอบแนวคิดการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 

คณะพยาบาลศาสตร  มีแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังแผนภูมิที่  4 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี  4   กรอบแนวคิดการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 



คณะพยาบาลศาสตร  ตองการใหบุคลากรทุกคนของคณะฯ เขาใจและมีการนําการประกัน
คุณภาพการศกึษามาใชในการดําเนินงานในทุกๆ ระดับของหนวยงานในคณะ ตั้งแตระดับงานยอย 
หนวยงานระดบัสาขาวิชา/สํานัก จนถึงระดับคณะ  โดยเนนใหการดาํเนินการประกันฯเปนเนื้องานหนึ่งใน
การดําเนนิการทุกเรื่อง  ดังนั้นคณะฯจงึเห็นควรใหมกีลไกเพื่อใหการประกันคุณภาพการศกึษามีคุณภาพ  
โดยกําหนดมคีณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา ทั้งระดับสาขาวิชา/สํานัก และคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศกึษาระดับคณะ โดยกําหนดโครงสรางของคณะกรรมการดังนี ้

1.   โครงสรางคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
1.1 คณบด ี กรรมการที่ปรึกษา 
1.2 รองคณบดฝีายประกันคณุภาพการศึกษา ประธานกรรมการ 
1.3 หัวหนาสาขาวิชาทุกสาขา กรรมการ 
1.4 หัวหนางานทุกงาน กรรมการ 
1.5 อาจารย 1 คน กรรมการและเลขานุการ 
1.6 หัวหนาสํานักงานประกนัฯ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการมีหนาท่ีความรับผิดชอบดงันี้ 
1) กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะพยาบาลศาสตร 
2) พิจารณาระบบ  กําหนดและพัฒนาดัชนีและเกณฑการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะพยาบาล

ศาสตร             
3) สรางความเขาใจ ใหคําแนะนําและแกไขปญหาในการดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษา 
4) ประสานงานการประกันคุณภาพการศกึษากับมหาวิทยาลัย สภาการพยาบาล  ตามความเหมาะสม 
5) รายงานความกาวหนาและผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณาจารย  คณะพยาบาลศาสตร 
6) จัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะพยาบาลศาสตร  ทุกปการศึกษา 
 
2.  คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา มีโครงสรางดังนี ้

2.1 หัวหนาสาขาวิชา   ประธาน 
2.2 อาจารย 3 – 5 คน   กรรมการ 
2.3 อาจารย 1 คน   กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการมีหนาท่ีความรับผิดชอบดงันี้ 
1)    สรางความเขาใจเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศกึษาแกคณาจารยในสาขาวิชา 
2)    ดําเนนิการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชาที่สอดคลองกับระดับคณะ 
3)   ประสานงานการประกนัคุณภาพการศกึษากับคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 
4)    จัดทํารายงานการประเมนิตนเองระดับสาขาวิชา 
5)    ดําเนนิการเกี่ยวกับการรบัการตรวจสอบ / ประเมินคณุภาพการศึกษาระดับสาขาฯ (รายช่ือคณะกรรมการใน

แตละสาขาดังในภาคผนวกที่ 2) 



 
3.   จัดตั้งสาํนกังานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 

      สํานักงานประกันคณุภาพการศึกษา  ตั้งอยูช้ัน 2  ณ หอง  222  อาคารศรีนครินทร         คณะ
พยาบาลศาสตร   
 
4.   แตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบสํานักงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีหนาท่ีดงันี ้
1)   ประสานงานกับสาขาวชิาในการรวบรวมขอมูลการประกันคณุภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ คณะพยาบาลศาสตร และควบคุมภายใน การพฒันาองคกรแหงการเรียนรู  
2) ดําเนนิการดานเอกสารเกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติราชการคณะ

พยาบาล ศาสตร และควบคมุภายใน การพัฒนาองคกรแหงการเรยีนรู  
3)  ใหบริการการใชเอกสารตาง ๆ ในสํานกังานประกันคุณภาพการศกึษา 
4)   ชวยในการจัดมุมความรูเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู (KM) 
5)  ดูขาวสารการประกันคณุภาพการศึกษา การประเมนิผลการปฏิบัติราชการ ควบคุมภายใน และการพัฒนา

องคกรแหงการเรียนรู จาก WEB Page ของมหาวิทยาลัยฯ 
 
6.   แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร 

เพื่อใหบุคลากรทุกคนของคณะฯ ตระหนกัและรับรูถึงความสําคัญของการประกันคณุภาพการศึกษา  
จึงมีนโยบายแตงตั้งบุคลากรทุกคนของคณะฯ  ใหมีสวนรวมในการเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาทกุปการศึกษา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี  5 

แนวทาง  ขัน้ตอนการดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
คณะพยาบาลศาสตร 

 คณะพยาบาลศาสตร  มุงพัฒนาใหการดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการในการทํางาน  จึงตองทําใหบคุลากรของคณะฯ  ทุกคนเห็นคุณคา  มีความรู  ความเขาใจเกีย่วกับ
การประกันคณุภาพการศึกษา  และรวมมอืกันดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการประกัน
คุณภาพการศกึษา  คณะฯ  จงึกําหนดแนวทางและขั้นตอนในการดําเนนิการประกนัคุณภาพการศกึษา 
 

แนวทางการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 
 คณะพยาบาลศาสตร กําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะฯ ดังนี ้

1. ใหความรูและสงเสริมการศึกษาหาความรูดานการประกนัคุณภาพการศึกษาแกคณาจารยและ
บุคลากรในคณะฯ 

2. จัดทําคูมือการดําเนินงานดานตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน และควบคุมใหมีการ
ดําเนินการตามคูมืออยางตอเนื่อง 

3. กําหนดมาตรฐาน ดัชนี ในการประเมินใหสอดคลองกับมหาวิทยาลยั สกอ. สมศ. และเพิ่มเติม
มาตรฐานดัชนเีฉพาะที่เปนคุณลักษณะเฉพาะของสาขาวชิาและวิชาชพี 

4. จัดใหมีการประเมินคณุภาพการศึกษา เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานทั้งใน
ระดับสาขาวิชา/สํานัก และระดับคณะฯ โดยกําหนดใหมกีารจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง 
และรับประเมนิจากคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยทกุปการศึกษา โดยกําหนด
ประเมินแลวเสร็จกอนเปดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป 

5. จดัการใหมีเตรียมความพรอมสําหรับรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการที่แตงตั้งจาก
มหาวิทยาลัย  องคกรวิชาชีพ/วิชาการ รวมทั้งการรับการประเมินภายนอกจากสมศ. 

6. จัดใหมีการนําผลการประเมินทั้งระดับสาขาวิชา ฯ /สํานกั และระดับคณะ ฯ เขาพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการประจาํคณะ ฯ 

7. ใหนําผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ มาใชปรับปรุงแกไขการดําเนนิงานของ
หนวยงานที่รับการประเมินและของคณะฯ 

 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร 
  

คณะพยาบาลศาสตร   วางขั้นตอนการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ดังแผนภูมิที่  5  
                       แผนภูมิท่ี  5   ขั้นตอนการดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  6 
ตัวบงชี้ และ เกณฑการประเมิน 

ท่ีใชในการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2552 
 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มาตั้งแตป พ.ศ. 2537 จนถึง
ปจจุบันไดมีการพัฒนาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด โดยเฉพาะไดมีการปรับปรุงตัวบงชี้
การประเมินคุณภาพภายในใหมีความสอดคลองกับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกและลดความซ้ําซอน 
เพื่อใหหนวยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง
กับความตองการขององคกรภายนอก และคํานึงถึงจุดเนนของมหาวิทยาลัย  ที่อยูในกลุม มหาวิทยาลัยผลิต
บัณฑิตและวิจัย  ซ่ึงปการศึกษา 2550 ไดมีการพัฒนาตัวบงชี้  โดยแยกตัวบงชี้และพัฒนาขึ้นใหมตามภารกิจ
หลักของหนวยงาน  โดยแยกองคประกอบและตัวบงชี้ออกเปน  2  กลุม หลักไดแก กลุมระดับมหาวิทยาลัย
คณะ และสถาบันที่มีการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต และกลุมสถาบันและหนวยงานที่เปนสวนสนับสนุน
ภารกิจ  ดังตอไปนี้    
 กลุมระดับของมหาวิทยาลัยและคณะหรือสถาบันที่มีการเรียนการสอน(ผลิตบัณฑิต) แบงออกเปน 

1. กลุมระดับมหาวิทยาลัยคณะ และสถาบันที่มีการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต  มีองคประกอบ 10 
องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้ 55 ตัวบงชี ้

2. กลุมสถาบันและหนวยงานที่เปนสวนสนบัสนุนภารกจิ  มีองคประกอบ  7 องคประกอบ จํานวน        
ตัวบงชี้  30 ตัวบงชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. กลุมระดับมหาวิทยาลัยคณะ และสถาบันที่มีการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิต  มีองคประกอบ 10 
องคประกอบ   จํานวนตัวบงชี้ 55 ตัวบงชี ้





 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. กลุมสถาบันและหนวยงานที่เปนสวนสนบัสนุนภารกิจ  มีองคประกอบ  7 องคประกอบ จํานวนตวั
บงชี้  30  ตัวบงชี้



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่  1 

แผนการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร 

ประจําปการศึกษา  2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการดาํเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร                                             
ประจําปการศกึษา 2552  



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่  2 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ 
เกี่ยวกบัการประกันคณุภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร

 
 



 


