
รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร ์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 
 

 
 
 
 

 รายงาน ณ วันที่ 14  สิงหาคม 2563 
 
 

 



รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

2 

ค าน า 
 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒

เป็นการประเมินผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

ตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ และประเมินคุณภาพใน ๕ องค์ประกอบ ๑๓     

ตัวบ่งชี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนถึงผลการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร

ของคณะพยาบาลศาสตร์ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งจนท าให้การประเมินคุณภาพครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี และรายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในการน าผลการประเมินไปพัฒนาการด าเนินงานของ

คณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
 

ลงชื่อ . 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ  เกษมกิจวัฒนา) 

ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 พบว่าคณะพยาบาลศาสตร์ มีผล
การประเมินตามตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน 5 องค์ประกอบ จ านวน ๑๓ 
ตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ “ดี” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 จากคะแนนเต็ม 
5.00 มีจ านวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับ “ดีมาก” คือ องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย และมีจ านวน 4 
องค์ประกอบอยู่ในระดับ “ดี” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ โดยมีค่า
คะแนนเฉลี่ยตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 
1. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  ตามเกณฑ์ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 6 3.63 ดี 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 3 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 1 3.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 2 4.50 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 13 4.06 ดี 

 
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัย    

จุฬาภรณ์ ประจ าปีการศึกษา 2562  

องค์ประกอบ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 

ระดับ 
คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 7 3.82 ดี 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัยและนวัตกรรม 5 4.16 ดี 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 2 3.29 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 4   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

1 4.00 ดี 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 2 4.50 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 17 3.94 ดี 
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 ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ได้มีข้อเสนอแนะตามรายองค์ประกอบ รวมทั้งวิเคราะห์จุดเด่นและ
แนวทางการพัฒนา ดังต่อไปนี้  
 

องค์ประกอบที่ รายละเอียด 
1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 1. มีแผนในการพัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะพยาบาล

ศาสตร์และค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
2. คณะสนับสนุนทุนการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาตลอด
หลักสูตร (เช่น หอพัก อุปกรณ์เทคโนโลยีส าหรับการเรียน สัญญาณอินเตอร์เน็ต 
รถบริการรับ-ส่ง ฯลฯ) 
3. มีทุนจ านวนมากในการสนับสนุนอาจารย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้ง
ในและต่างประเทศ 

จุดทีค่วรพัฒนา 1. การส่งเสริมภาษาอังกฤษของนักศึกษาควรเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องทุก
ปีการศึกษา และควรอยู่ในแผนการประเมินสมรรถนะของนักศึกษารายชั้นปี 
2. ควรก าหนดคุณลักษณะอัตลักษณ์ของนักศึกษา (Attributes of WISH) และ
ควรเร่งรัดให้มีแบบประเมินอัตลักษณ์แต่ละด้านของนักศึกษารายปี  
3. การประเมินความส าเร็จของแผนและโครงการพัฒนานักศึกษาต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ 
4. ควรก ากับและติดตามอาจารย์ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามแผน  

2 การวิจัย 
จุดเด่น 1. มีอาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยและสามารถเป็นที่ปรึกษา

ให้แก่อาจารย์ใหม่ได้ 
2. มียุทธศาสตร์การวิจัยที่ก าหนดทิศทางการท าวิจัยที่ชัดเจน 
3. มีระบบในการส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่มีผลงานวิจัยโดยก าหนดไว้เป็นเกณฑ์ใน
การผ่านทดลองงาน 
4. มีทุนจ านวนมากในการสนับสนุนอาจารย์ในการท าวิจัย 

จุดทีค่วรพัฒนา 1. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยในระดับสหสาขาวิชาชีพมากข้ึน เพื่อสร้าง
เครือข่ายนักวิจัยเพิ่มมากข้ึน  
2. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมให้มากขึ้น 

3. การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 1. มีแผนการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย 
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องค์ประกอบที่ รายละเอียด 
2. มีโครงการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษา และบุคลากรของราช
วิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในวงกว้าง 

จุดทีค่วรพัฒนา 1. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยระบุตัวชี้วัดของแผนและการประเมินแผนที่
สอดคล้องกัน รวมทั้งแผนการใช้ประโยชน์จากบริการวิชาการ 
2. ควรจัดท าแผนการบูรณาการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ให้
ชัดเจน 

4. ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
จุดเด่น 1. มีการประกาศเจตนารมณ์และมีแผนการด าเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์

คุณธรรม 
2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้เกิดจิตส านึกในการกตัญญูรู้คุณต่อสถาบัน 

จุดทีค่วรพัฒนา 1. จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยระบุตัวชี้วัดของแผนและการประเมิน
แผนที่สอดคล้อง รวมทั้งแผนการใช้ประโยชน์จากท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2. ควรจัดท าแผนการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย ให้ชัดเจน 

5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 1. ผู้น ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและโดดเด่นทั้งด้านบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และ

วิชาการ 
2. ผู้น ามีธรรมาภิบาลที่โดดเด่นในการบริหารบุคลากร สร้างศรัทธาและความ
เชื่อมั่นให้บุคลากรมุ่งม่ันในการท างานเพื่อองค์กร  

จุดทีค่วรพัฒนา 1. ควรมีการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้อง
กัน 
2. ควรมีการจัดท าแผนและด าเนินการจัดการความรู้ของคณะ 
3. ควรมีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้สามารถบ่งชี้ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดข้ึน โดยแยกจากปัญหาที่เกิดข้ึนแล้ว 
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รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ เกษมกิจวัฒนา) 

ประธานกรรมการ 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ) 

กรรมการ 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นันทพันธ์ ชินล้ าประเสริฐ) 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน สุวรรณรูป) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
(นางทัดดาว แนบเนียน) 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
                             

 
 (นางสาวพจนีย์   เชยบุรี) 

ผู้ช่วยเลขานุการ  
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วิธีการประเมิน 
      1) การวางแผนและการประเมิน  
              1.1) การด าเนินการก่อนการตรวจประเมิน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยก าหนดวัน
ประเมินเป็นวันที่ 1๔ สิงหาคม 2563 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจประเมินในวันที่ ๑๔
สิงหาคม ๒๕๖๓ เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ และรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ก าหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน และมอบหมายภาระงาน
ให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ  
              1.2) การด าเนินการระหว่างตรวจประเมิน  มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย 
 (1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะ
พยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร เพ่ือแนะน าคณะกรรมการประเมิน แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับ
ฟังการสรุปผลการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 (2) สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
หัวหน้าภาควิชาฯผู้แทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษา เป็นต้น   
 (3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพ่ิมเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบ 
 (4) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการเสนอผล
การประเมิน 
 1.3) การด าเนินการหลังตรวจประเมิน ประกอบด้วย 

(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้
ชี้แจง และท าความเข้าใจร่วมกัน เป็นการสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน 
   (2) คณะกรรมการประเมินได้มีการทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน และประสานกับ
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง และจัดท าเ อกสาร
เสนอผลการประเมินเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเสนอไปยังคณะพยาบาลศาสตร์ในการด าเนินการต่อไป 
       2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง ตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเอกสารต้นฉบับ และสอบทาน
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง  
 2.2) ข้อมูลส่วนที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับค าอธิบายของคู่มือการประกัน
คุณภาพ (2) การน าเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ (3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจาต่อที่
ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
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เกณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด  
0.00 -  1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
1.51 -  2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ส่วนที่ ๑ 
ความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร ์

 
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และความเป็นมาโดยย่อ 
 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาสถาบันการศึกษาในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล 
การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในการวิจัยและการ
ปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่มีแผนขยายการเปิดด าเนินการเป็น
โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด ๔๐๐ เตียง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งราชวิทยาลัย
จุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะกลุ่ม
สาขาวิชา กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง ประกอบด้วย สถาบันระดับอุดมศึกษา ๒ แห่ง คือ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  

คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ที่ได้รับ
การก่อตั้งขึ้นก่อนในระยะแรก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์    
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนฯ องค์ประธานสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้  
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการใน
โครงการจัดตั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 รองศาสตราจารย์      
ดร.ทัศนา  บุญทอง ได้ทูลเกล้าฯ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าโครงการจัดตั้งส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพการพยาบาลครบทุกสาขาหลักในวิชาชีพการพยาบาลเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการโครงการจัดตั้งส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้
จัดท าร่างหลักสูตรฯ และเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์วิพากษ์และให้ความเห็น หลังจากนั้น
คณะกรรมการโครงการจัดตั้ งฯ ได้ตรวจทานร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแล้วน าเสนอต่อ
คณะกรรมการหลักสูตรวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ให้การพิจารณารับรองร่างหลักสูตรฯ 
เมื่อวันที่ 2๙ เมษายน ๒๕๕๙ และน าเสนอต่อคณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พิจารณาอนุมัติร่าง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีมติให้ปรับ “ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์” เป็น “คณะพยาบาลศาสตร์” 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 

สภาการพยาบาล พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบและให้
ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน 46 คน และขยายจ านวนการรับนักศึกษา
เป็นปีละ ๖๐ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ิม
จ านวนการรับเป็น ๗๐ และ ๘๐ คน ตามล าดับ 
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คณะพยาบาลศาสตร์ มีที่ตั้งในปัจจุบัน (ส านักงานชั่วคราว) อยู่ที่อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท            
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ชั้น ๒ ประกอบด้วย ห้องคณบดี ห้องส านักงานคณบดี ห้องส านักงานอาจารย์ 
๖ ภาควิชา ห้องสมุด และศูนย์เสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล ที่ตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ถาวร ตั้งอยู่ที่
อาคารบริหาร ๑ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) ชั้น ๑-๒ ขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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บทท่ี 2  
สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
ตามเกณฑส์ านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

 

2.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562  

ตารางที ่1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 – 5  ตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนการประเมิน การบรรลุ

เป้าหมาย ตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

3.51 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่
คณะรับผิดชอบ 1 หลักสูตร 
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และได้ 4.00 คะแนน 

4.09 4.00 บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

40 % คณะฯ มีอาจารย์ประจ า  
จ านวน 64 คน และมี
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก  
จ านวน  15 คน คิดเป็น  
23.44  %    

2.93 2.93 ไมบ่รรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

60 % คณะฯ มีอาจารย์ประจ า  
จ านวน 64 คน และมี
อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง
วิชาการ จ านวน 14 คน  
คิดเป็น 21.88 %  

1.82 1.82 ไมบ่รรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

< 0 ค่าความแตกต่างจาก
เกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็น  
- 68.52 %  

5.00 5.00 บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 

4 ข้อ 4 ข้อ (ข้อ 1, 2 - 4, 5) 
ไม่ประเมิน ข้อ 3 , 6 

5.00 5.00 บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
 

6 ข้อ 4 ข้อ (ข้อ 1 - 3, 6) 5.00 3.00 ไมบ่รรลุ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.97 3.63  
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนการประเมิน การบรรลุ
เป้าหมาย ตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร 
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1 - 6) 5.00 5.00 บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค ์
 

50,000
บาท/คน 

55,881.83 บาท/คน 5.00 5.00 บรรลุ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

30 % คณะฯ มีผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า  28 
เรื่อง มีอาจารย์ประจ า 
จ านวน 64 คน ผลรวม
ถ่วงน้ าหนักผลงาน
วิชาการ เท่ากับ 21.6 
คิดเป็น 33.75 %  

5.00 5.00 บรรลุ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 5.00 5.00  

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่
สังคม 

6 ข้อ 4 ข้อ (ข้อ 2 - 3, 5- 6) 5.00 3.00 ไมบ่รรลุ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 5.00 3.00  
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1 – 4, 6) 5.00 4.00 ไมบ่รรลุ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.00  
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและอัตลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1 – 4 , 6 – 7) 5.00 4.00 ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1 - 6) 5.00 5.00 บรรลุ 

การประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00  4.50  
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2.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ปีการศึกษา 2562  

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 6 3.25 4.00 4.00 3.63 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 3 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 1  3.00  3.00 ระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่  4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1  4.00  4.00 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2  4.50  4.50 ระดับดี 

รวม 13 4 7 2  

ผลการประเมิน 3.69 4.14 4.50 4.06 ระดับดี 

ผลการประเมิน  
 0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน     

1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้   

3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
 4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
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2.3 ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดทีค่วรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 – 5 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น  

  1. มีแผนในการพัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์และ
ค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

2. คณะสนับสนุนทุนการศึกษาและสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาตลอดหลักสูตร (เช่น 
หอพัก อุปกรณ์เทคโนโลยีส าหรับการเรียน สัญญาณอินเตอร์เน็ต รถบริการรับ-ส่ง ฯลฯ) 

3. มีทุนจ านวนมากในการสนับสนุนอาจารย์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและ
ต่างประเทศ 

จุดทีค่วรพัฒนา 
  1. การส่งเสริมภาษาอังกฤษของนักศึกษาควรเป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
และควรอยู่ในแผนการประเมินสมรรถนะของนักศึกษารายชั้นปี 

2. ควรก าหนดคุณลักษณะอัตลักษณ์ของนักศึกษา (Attributes of WISH) และควรเร่งรัดให้
มีแบบประเมินอัตลักษณ์แต่ละด้านของนักศึกษารายปี  

3. การประเมินความส าเร็จของแผนและโครงการพัฒนานักศึกษาต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ 

4. ควรก ากับและติดตามอาจารย์ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการให้เป็นไปตามแผน  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
 จุดเด่น 
  1. มีอาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ใหม่ได้ 

2. มียุทธศาสตร์การวิจัยที่ก าหนดทิศทางการท าวิจัยที่ชัดเจน 
3. มีระบบในการส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่มีผลงานวิจัยโดยก าหนดไว้เป็นเกณฑ์ในการผ่าน

ทดลองงาน 
4. มีทุนจ านวนมากในการสนับสนุนอาจารย์ในการท าวิจัย  

จุดทีค่วรพัฒนา 
1. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยในระดับสหสาขาวิชาชีพมากขึ้น เพ่ือสร้างเครือข่าย

นักวิจัยเพิ่มมากขึ้น  
2. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมให้มากขึ้น 
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องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 
 จุดเด่น 
  1. มีแผนการบริการวิชาการท่ีหลากหลาย 

2. มีโครงการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักศึกษา และบุคลากรของราชวิทยาลัย      
จุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในวงกว้าง 

จุดทีค่วรพัฒนา 
  1. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยระบุตัวชี้วัดของแผนและการประเมินแผนที่สอดคล้องกัน 
รวมทั้งแผนการใช้ประโยชน์จากบริการวิชาการ 

2.  ควรจัดท าแผนการบูรณาการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
ให้ชัดเจน 

องค์ประกอบท่ี 4  ท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 จุดเด่น 
  1. มีการประกาศเจตนารมณ์และมีแผนการด าเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์คุณธรรม 

2. นักศึกษาได้รับการพัฒนาให้เกิดจิตส านึกในการกตัญญูรู้คุณต่อสถาบัน 
 จุดทีค่วรพัฒนา 
  1. จัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยระบุตัวชี้วัดของแผนและการประเมินแผนที่
สอดคล้อง รวมทั้งแผนการใช้ประโยชน์จากท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2. ควรจัดท าแผนการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย ให้ชัดเจน 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
 จุดเด่น 
  1. ผู้น ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและโดดเด่นทั้งด้านบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และวิชาการ 

2. ผู้น ามีธรรมาภิบาลที่โดดเด่นในการบริหารบุคลากร สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้
บุคลากรมุ่งม่ันในการท างานเพื่อองค์กร  

จุดทีค่วรพัฒนา 
  1. ควรมีการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกัน 

2. ควรมีการจัดท าแผนและด าเนินการจัดการความรู้ของคณะ 
3. ควรมีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้สามารถบ่งชี้ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  โดย

แยกจากปัญหาที่เกิดข้ึนแล้ว 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

ตามเกณฑร์าชวิทยาลยัจุฬาภรณ ์
 

3.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562          
ตารางที ่3 ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 - 5 ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนการประเมิน การบรรลุ
เป้าหมาย ตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

3.51 จ านวนหลักสูตรทั้งหมด
ที่คณะรับผิดชอบ 1 
หลักสูตร ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และได้ 
4.00 คะแนน 

4.09 4.00 บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 การส่งเสริมทักษะ
ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาและ ด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศตามอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตคณะ 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1 - 6) 5.00 5.00 บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

40 % คณะฯ มีอาจารย์ประจ า 
จ านวน 64 คน และมี
อาจารย์คุณวุฒิปริญญา
เอก  จ านวน  15 คน 
คิดเป็น 23.44  %    

2.93 2.93 บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

60 % คณะฯ มีอาจารย์ประจ า 
จ านวน 64 คน และมี
อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่ง
วิชาการ จ านวน 14 คน     
คิดเป็น 21.88 %  

1.82 1.82 ไมบ่รรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

< 0 ค่าความแตกต่างจาก
เกณฑ์มาตรฐาน     
คิดเป็น  - 68.52 %  

5.00 5.00 บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

4 ข้อ 4 ข้อ (ข้อ 1, 2 - 4, 5) 
ไม่ประเมิน ข้อ 3 , 6 

5.00 5.00 บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนการประเมิน การบรรลุ
เป้าหมาย ตนเอง กรรมการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

6 ข้อ 4 ข้อ (ข้อ 1 - 3, 6) 5.00 3.00 ไมบ่รรลุ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 4.12 3.82  

องค์ประกอบที่ 2 วิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร 
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรม 

6 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1 - 6) 5.00 5.00 บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยงาน
สร้างสรรค ์
 

50,000
บาท/คน 

55,881.83 บาท/คน 5.00 5.00 บรรลุ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

30 % คณะฯ มีผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า 28 
เรื่อง  มีอาจารย์ประจ า 
64 คน ผลรวมถ่วง
น้ าหนักผลงานวิชาการ 
เท่ากับ 21.60         
คิดเป็น 33.75 %  

5.00 5.00 บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 จ านวนบทความ วิชาการ   
และบทความวิจัยที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร   
ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล SCOPUS 

20 % คณะฯ มีงานวิจัยตีพิมพ์
ในฐานข้อมูล SCOPUS 
จ านวน 2 เรื่อง ค านวณ
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย คิดเป็น 3.13 %  

0.78 0.78 ไมบ่รรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 สัดส่วนทุนวิจยัภายนอกต่อ
อาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 

20 % คณะฯ ได้รับทุนสนับสนุน
จากแหล่งทุนทั้งภายใน
และภายนอก จ านวน 
3,576,436.96 บาท 
โดยเป็นแหลง่ทุนภายนอก 
จ านวน 901,086.96 
บาท คิดเป็น 25.20 %   

5.00 5.00 บรรลุ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 2 วิจัย 4.16 4.16  
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ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลคะแนนการประเมิน การบรรลุ
เป้าหมาย ตนเอง กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 4 ข้อ (ข้อ 2 – 3 , 5 – 6) 5.00 3.00 ไมบ่รรลุ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 
หรือการท านุบ ารุงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของไทย 

20 %    จ านวนโครงการบริการ
วิชาการฯ 1 โครงการ    
จากจ านวนโครงการ
ทั้งหมด 7 โครงการ       
คิดเป็น 14.28 %     

3.57 3.57 ไมบ่รรลุ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 4.29 3.29  
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

6 ข้อ 5 ข้อ (ข้อ 1 – 4, 6) 5.00 4.00 ไมบ่รรลุ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.00  
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และอัตลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 6 ข้อ (ข้อ 1 – 4 , 6 – 7) 5.00 4.00 ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 5.00 บรรลุ 

การประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 4.50  
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3.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ปีการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ราชวิทยาลัย     
               จุฬาภรณ์ 

องค์ประกอบ 
ตัว
บ่งชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย 
ผลการ
ประเมิน I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 7 3.25 4.00 4.00 3.82 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5 5.00 5.00 2.89 4.16 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 2  3.00 3.75 3.29 ระดับพอใช้ 
องค์ประกอบที่  4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1  4.00  4.00 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2  4.50  4.50 ระดับดี 

รวม 17 5 8 4  

ผลการประเมิน 3.95 4.25 3.34 3.94 ระดับดี 

ผลการประเมิน  
 0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน     

1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้   

3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี
 4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ภาคผนวก 

  - ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

  - ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 

คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. (ระดับคณะ)  

ห้องประชุมผู้บริหารใหญ่ ชั้น 3 อาคารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  
************************************************************************ 

 
08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมวางแผนการตรวจเยี่ยม 

09.00 – 09.05 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับ 

09.05 – 09.10 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะพยาบาลศาสตร์   

09.10 -  9.45 น.   รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บญุทอง น าเสนอรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ
   

09.40 – 10.30 น. สัมภาษณ์ผู้บริหาร   

10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุมส านักองค์ประธานใหญ่ ชั้น 2   
และเยี่ยมชมสถานที่ (ถ้ามี) 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. สัมภาษณ์นักศึกษา ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 2  

13.30 – 14.00 น. สัมภาษณ์อาจารย์ และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ณ ห้องประชุมส านักองค์
ประธานใหญ่ ชั้น 2  

14.00 – 14.30 น.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

14.30 – 15.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยวาจา 

 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็น          
ลายลักษณ์อักษร 

 ..................................................................................  
 
หมายเหตุ:      เวลา 10.30 น. และเวลา 14.00  น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
           ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม                   
 
 
 



รายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

20 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ภาพถ่ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
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