
1 
 

ส่วนที่ 1  

 

                                               บทสรุปผู้บริหาร 
 
 ประวัติความเป็นมาของสถาบัน 

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลครบ ๕ สาขาดงันี้ 

 ๑. สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 
   ๒. สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  
 ๓. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
 ๔. สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  
   ๕. สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน 

 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อเสนอแนะสภาการพยาบาล ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖    
ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และอนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อเสนอแนะสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่พิเศษ ๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  (สถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยง) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรใน
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (สถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยง) อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ส า นั ก ง าน ค ณะก ร ร มก า รก า ร อุ ด มศึ ก ษ า รั บ ท ร า บ กา ร ให้ ค ว า ม เ ห็ น ช อบห ลั ก สู ต ร                  
พยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์            
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้การรับรองสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อ
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้การรับรองสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ให้การรับรองปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในการประชุมรับรองมติครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อ
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วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ และให้การรับรองปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการประชุมรับรองมติครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

คณะ พยาบาลศาสตร์ 
 

       

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  
จ านวน   
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  ต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  ระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  ระดับดี 

4.51 – 5.00  ระดับดีมาก 

1 6 2.78 5.00 - 3.69 ระดับดี 

2 3 1.56 4.00 1.97 2.51 ระดับพอใช้ 

3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 1     

ผลการประเมิน 2.48 4.86 1.97 3.82 ระดับดี 

 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชาประกอบด้วย 4 พันธกิจ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของคระวิชา โดยมีการวิเคราะห์
แยกเป็นปัจจัยน าเข้า (I) กระบวนการ (P) และผลลัพธ์ (O) ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ                      
คณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี (3.82 คะแนน จาก 5 คะแนน) และพบว่า 

1. โครงการหลักสูตรฯ มีผลการด าเนินงานด้านปัจจัยน าเข้า (I) อยู่เกณฑ์ระดับต้องปรับปรุง (2.48 คะแนน จาก 5 
คะแนน) ซึ่งประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
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ต าแหน่งทางวิชาการ ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า และตัวบ่งชี้ 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

2. คณะวิชามีผลการด าเนินงานด้านกระบวนการ (P) อยู่เกณฑ์ระดับดีมาก (4.86 คะแนน จาก 5 คะแนน) ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตัวบ่งชี้ 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ และตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

3. คณะวิชามีผลการด าเนินงานด้านผลลัพธ์ (O) อยู่เกณฑ์ระดับต้องปรับปรุง  (1.97 คะแนน จาก 5 คะแนน) ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม และตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 
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  ส่วนที่ 3 
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพการด าเนินงานของคณะวิชา 

 
ชื่อคณะวิชา :  คณะพยาบาลศาสตร์ 
1.ที่ตั้งและอาคารสถานที่  

อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องผู้บริหาร ห้องท างานของอาจารย์ และห้องท างานบุคลากร 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีอาคารทั้งหมดที่ใช้ในการเรียนการสอน ดังนี้  

๑) อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๑๒  ชั้น  
ชั้นที่ ๖-๗-๘ เป็นห้องสมุดกลาง 
ชั้นที่ ๑๐ เป็นห้องปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ 
ชั้นที่ ๑๑ เป็นชั้นที่ใช้เป็นส านักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ 

๒) อาคารเกษมนครา 
ชั้นที่ ๖ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ชั้นที่ ๑๐ เป็นศูนย์ให้ค าปรึกษา 

๓) อาคารเกษมทัศนา 
ชั้น ๑ โรงอาหาร  (KBU Food Center) 
ชั้น ๒ ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ชั้น ๑๑-๑๒  ลานกีฬาเอนกประสงค์ 

๔) อาคารเกษมทัศนา 
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ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติการชีวเคมี  
ชั้น ๓ ห้องประชุมเกษมสโมสร      

 
๑.๑ ประวัติความเป็นมา 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมสรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการพยาบาลครบ ๕ สาขาดังนี้ 
 ๑. สาขาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 
       ๒. สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  
 ๓. สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
 ๔. สาขาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  
       ๕. สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อเสนอแนะสภาการพยาบาล ในการ
ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖ ใน
การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และอนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามข้อเสนอแนะสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่พิเศษ ๑/๒๕๕๗ 
วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  (สถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยง) ให้ความเห็นชอบหลักสูตรใน
การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (สถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยง) อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๑/ 
๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ส า นั ก ง าน ค ณะก ร ร มก า รก า ร อุ ด มศึ ก ษ า รั บ ท ร า บ กา ร ให้ ค ว า ม เ ห็ น ช อบห ลั ก สู ต ร                    
พยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 สภาการพยาบาลได้ให้การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๘ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ให้การรับรองสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้การรับรองสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อ
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ให้การรับรองปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในการประชุมรับรองมติครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ และให้การรับรองปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการประชุมรับรองมติครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
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๑.๒ ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และวัตถุประสงค์ การด าเนินงานของคณะ            
พยาบาลศาสตร์ 
ปรัชญา 
 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เชื่อว่าการพยาบาลเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการให้การ
พยาบาลแบบองค์รวม ในบริบทของสังคมบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดการศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์จึงเป็นไปเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้
ความรู้จากศาสตร์และศิลปะทางการพยาบาลและศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับทั้งมุ่งให้บัณฑิตพยาบาลเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติเพียบพร้อมด้วย คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญของชาติตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย 

ปณิธาน 
 คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ของเอกชนที่มีความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาพยาบาล เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลของประเทศ เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและ
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองอันจะน าไปสู่ความก้าวหน้าและมั่นคงแก่ตนเอง ครอบครัว 
และสังคมในที่สุด ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ข้างต้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงได้ประมวล
ทรัพยากรทั้งปวง เพ่ือด าเนินภารกิจหลักของการอุดมศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างครอบคลุมทุกองค์ประกอบอันจะส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินกิจการและ
เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยทั่วไป  
 
 

 วิสัยทัศน์ 
 เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีคุณภาพติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ คณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
เอกชนไทย มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและมีความสุข 
 พันธกิจ 
 ๑. ผลิตพยาบาลที่สามารถให้บริการสุขภาพในทุกระดับของสถานบริการตามมาตรฐานสากลภายใต้
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 ๒. ผลิตงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานวิชาการทางด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาและชี้น าสังคม 
         ๓. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
            ๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 



7 
 
  ยุทธศาสตร์ : นโยบาย 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บรรลุตามปรัชญาและ
วิสัยทัศน์ จึงมีการก าหนดนโยบายไว้ ๗ ด้าน ดังนี้ 
 ๑. นโยบายด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
 มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก โดยใช้แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารจัดการและพัฒนางาน
ทุกด้านของคณะพยาบาลศาสตร์อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมระบบและกลไกการให้ความรู้ และทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษาและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
 ๒.๑ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมีประสิทธิภาพมุ่งผลสัมฤทธิ์  โปร่งใส ตรวจสอบได้โดย
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรของคณะมุ่งสู่องค์กรแห่งปัญญาและการเรียนรู้ 
 ๒.๒ พัฒนาบุคลากรอาจารย์และบุคลากรทุกกลุ่มอย่างเป็นระบบ โดยการสนับสนุนการเพ่ิมพูน
ความรู้ ด้านวิชาการ ทักษะปฏิบัติงาน และการศึกษาต่อเนื่อง 
 ๒.๓ พัฒนาและสร้างกลไกการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างความคุ้มค่าและความ
พร้อมในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีก าลังคนที่มีขนาดและสมรรถนะที่สอดคล้องกับการบรรลุความจ าเป็น
ของคณะฯและสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 ๒.๔ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการบริหารจัดการทั้งในด้านการบริหารด้านการ
เรียนการสอนด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ 
 ๒.๕ พัฒนาระบบการควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
 ๓. นโยบายด้านการจัดการศึกษา 
 ผลิตบัณฑิตสาขาการพยาบาลที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของ
สังคมโดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรียนรู้ตามสภาพจริงควบคู่กับการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นผู้รับบริการ  ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ให้การพยาบาลแบบองค์รวม โดยใช้
กระบวนการพยาบาลบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตรวมทั้งส่งเสริมให้บุคคล
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
 
 ๔. นโยบายด้านวิจัย นวัตกรรมและผลงานวิชาการ 
 ๔.๑ ส่งเสริมให้มีการท าวิจัย เพ่ือพัฒนาและสร้างองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องครอบคลุมด้านการ
เรียนการสอนด้านคลินิกและด้านชุมชน โดยมุ่งเน้นการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการ 
และแก้ไขปัญหาทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับประเทศ 
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 ๔.๒ สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับหน่วยงานภายนอกทุกรูปแบบรวมทั้งการ
สร้างเครือข่ายการวิจัย การสร้างผลงานวิชาการ  
 ๔.๓ พัฒนาผลงานวิจัยนวัตกรรม และผลงานวิชาการทางด้านสุขภาพเพ่ือพัฒนาและชี้น าสังคม
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลสามารถเผยแพร่ในระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับและน าไปใช้ในบริบทต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ทั้งในระดับชาติและอาเซียน 
 ๔.๔ สนับสนุนการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
พัฒนานักศึกษา 
 ๕. นโยบายการบริการวิชาการแก่สังคม 
  ๕.๑ บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติโดยพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการให้บริการที่
หลากหลาย 
  ๕.๒ มุ่งพัฒนาให้คณะพยาบาลเป็นแหล่งบริการทางวิชาการและวิชาชีพเป็นที่พ่ึงและเป็นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 
 ๖. นโยบายด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
 ๖.๑ ส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาฟ้ืนฟูการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ รวมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาเซียน 
 ๖.๒ ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์น้อมน าพระบรมราโชวาท
เป็นหลักในการดงชีวิตและการปฏิบัติงาน  
 ๖.๓ ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดีและเป็นพลเมืองโลก 
 ๗. นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๗.๑ ส่งเสริมให้คณาจารย์เป็นต้นแบบในการรักษาคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเมตตา
กรุณา ความเอ้ืออาทรและการแสดงออกที่เหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาท ากิจกรรมสะท้อนความดีทั้ง
ภายในและภายนอกคณะ 
๗.๒ พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ความมีจิตต่อส่วนรวมของนักศึกษา 

 วัตถุประสงค์ 
 ๑. บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลมีเอกลักษณ์ไทย สามารถดูแล
สุขภาพประชาชนภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมในชุมชนได้อย่างเหมาะสม 
 ๒. ผลงานวิชาการและงานวิจัยได้มาตรฐานมีแนวปฏิบัติที่ดีภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 
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 ๓. เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนสังคม 
และได้รับการยอมรับในระดับชาติ 
 ๔. บุคลากรและนักศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์มีการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมศาสนาสิ่งแวดล้อม
และประชาธิปไตย 
 ๕. บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์สถาบัน มีคุณภาพมาตรฐานสากล
ภายใต้เอกลักษณ์ความเป็นไทย สามารถดูแลสุขภาพประชาชนภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสม 
 ๖. ผลงานวิชาการและงานวิจัยได้มาตรฐานมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 
 ๗. บุคลากรและนักศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มีการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ สิ่งแวดล้อมและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย 

๑.๓ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและบัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์     
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ก าหนดเอกลักษณ์ อัตลักษณ์บัณฑิต ดังนี้ 
 

    เอกลักษณ์  
ผลิตบัณฑิตทีส่ามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้พหุวัฒนธรรม 

 อัตลักษณ์ 
อัตลักษณ์ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คือ N KASEM 
 N Nursing Care based on Cultural Diversity to Promote Quality of Life. 
ให้การพยาบาลบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 K Keep on learning with innovative mind.  
มีความใฝ่รู้พัฒนาตนเองและหัวใจใฝ่สร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม 
  A Adapt oneself to be ready for the work force.   
มีความสามารถในการปรับตัวในการท างาน 
 S Secure social responsibility. 
มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

    E Engage  proactively with enthusiasm. 
เป็นนักปฏิบัติ มีความอดทน มีพลังมุ่งมั่น กระตือรือร้น 

    M Maintain morality and maturity มีจริยธรรมคุณธรรม วุฒิภาวะที่พร้อมส าหรับการด ารง
ตนในสังคมอย่างเข้มแข็ง มีความสุข. 
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โครงสร้างการบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
๑.๖ หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
     คณะพยาบาลศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗      
จ านวน ๑ หลักสูตร 
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๑.๗ จ านวนนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
    คณะพยาบาลศาสตร์มีเป้าหมายรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๔๘ คน แต่รับนักศึกษา
ได้ จ านวน ๔๔ คน (ที่มีรายชื่อในระบบ) และมีนักศึกษามาเรียนจริงจ านวน ๔๒ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มี
เป้าหมายในการรับนักศึกษา จ านวน ๕๖ คน และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย มีจ านวนนักศึกษา
มาเรียนจริง จ านวน ๕๖ คน ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีเป้าหมายในการรับนักศึกษา จ านวน ๖๐ คน และมี
นักศึกษามาเรียนจริงจ านวน ๕๘ คน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีเป้าหมายในการรับนักศึกษา จ านวน ๖๐ คน 
และมีนักศึกษามาเรียนจริงจ านวน ๖๐ คน และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีเป้าหมายในการรับนักศึกษา จ านวน 
๘๐ คน และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

     ส่วนที่ 4 

 
 

4.1 การวางแผนและการประเมิน 
  การเตรียมการและการวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

1. ประชุมคณะผู้ประเมิน เพื่อวางแผนการด าเนินการเตรียมการตรวจเยี่ยมและตรวจสอบข้อมูล 
2. ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา รายงานสรุปผลการประเมินตนเองของคณะวิชา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
3. จัดท าก าหนดการตรวจเยี่ยมและนัดหมายกับคณะวิชา 

 การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 
 คณะผู้ประเมินได้ด าเนินการตรวจเยี่ยมคณะวิชาโดยมีกระบวนการดังนี้ 
 1.  ประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะวิชาและคณาจารย์เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์การประเมิน และการตรวจ
เยี่ยม และรับฟังการน าเสนอสภาพปัจจุบันและการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ของคณะวิชา 
 2.  คณะผู้ประเมินร่วมกันสัมภาษณ์ ผู้บริหารคณะวิชา ตัวแทนอาจารย์ ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทน
นักศึกษาปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ  ผู้ปกครอบ และชุมชน   

3. คณะผู้ประเมินประชุมร่วมกันเพื่อศึกษาหลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน จ านวนตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้  
 4.  คณะผู้ประเมินร่วมกันไปตรวจเยี่ยมส านักงานคณะวิชา  ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ   
 5.  คณะผู้ประเมินร่วมกัน ตรวจสอบเอกสารและสอบถามเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาข้อสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาในอนาคต 
 
 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

1. จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชาโดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ของ สกอ. 

2. คณะผู้ประเมินร่วมกันพิจารณารายงาน 

   วธิีการประเมนิ 
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3. ส่งรายงานการประเมินให้ส านักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเพ่ือน าส่งคณะวิชาและน า
สรุปเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 4.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  นอกจากข้อมูลที่ได้รับจากรายง่านการประเมินตนเอง(SAR) ของคณะวิชาแล้ว  คณะผู้ประเมินได้ใช้

เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยวิธีการดังต่อไปนี้ 
1. สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย 
2. สืบค้นข้อมูลจากwebsite ของคณะวิชา  
3. สืบค้นข้อมูลจากเอกสารอ่ืนๆ ของคณะวิชา  
4. สืบค้นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่    
5. สืบค้นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง  

ชุมชน 
6. สืบค้นจากการสังเกตการณ์ปฏิบัติงานจริง 

 

ส่วนที่ 5 
 

   

5.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ (ป.1) 

  การน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา ประกอบด้วย ผลการประเมินรายตัว
บ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ แสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

คณะพยาบาล
ศาสตร์ 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
        

การบรรลุ        
เป้าหมาย 

คะแนน
ที่ได้ 

คะแนน
ประเมินโดย

คณะกรรมการ 
สกอ. 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

ตัวหาร 
(%หรือ
สัดส่วน) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 >= 3.01 - คะแนน 
  ใช้ผลสภาวชิาชีพ 

  - หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละ 40.00 6.50 x 100 21.31 

O 2.66 2.66 
30.50 คะแนนเต็ม 5 ที ่ 40.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละ 60.00 2.50 x 100 8.20 
O 0.68 0.68 

  30.50 คะแนนเต็ม 5 ที ่ 60.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ร้อยละ 20.00 174.50 นศ. -4.64 5.72 

P 5.00 5.00     30.50 อ. เกณฑ์ 6.00 

ผลการประเมินคุณภาพภายในคณะวิชา 
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สัดส่วน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 5 ข้อ 6 ข้อ   P 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6 5 ข้อ 6 ข้อ   P 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 5 ข้อ 5 ข้อ   P 4.00 4.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อัตรา 

ส่วน 
25000 474980.00     15,573.11 

O 1.56 1.56 
30.50 คะแนนเต็ม 5 ที ่ 50,000.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ร้อยละ 20 3.60 x 100 11.80 
O 1.97 1.97 

30.50 คะแนนเต็ม 5 ที ่ 30.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 6 ข้อ 6 ข้อ  P 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  6 ข้อ 7 ข้อ   P 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 6 ข้อ 7 ข้อ   P 5.00 5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 6 ข้อ 6 ข้อ   P 5.00 5.00 

คณะ 
พยาบาลศาสตร์ 

  ผลการ
ประเมิน 3.82 

5.2 ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (ป.2) 

 
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการ

บริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิ เคราะห์แยกเป็นปัจจัย
น าเข้า  กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา  
 

คณะ พยาบาลศาสตร์ 
 

       

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  
จ านวน   
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50  ต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  ระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  ระดับดี 

4.51 – 5.00  ระดับดีมาก 
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1 6 2.78 5.00 - 3.69 ระดับดี 

2 3 1.56 4.00 1.97 2.51 ระดับพอใช้ 

3 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

4 1 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

5 2 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

รวม 13 4 7 1     

ผลการประเมิน 2.48 4.86 1.97 3.82 ระดับดี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

  
 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
 

        ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 คณะฯ ควรมีการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้อาจารย์ประจ ามีผลงานวิชาการเพ่ือการขอต าแหน่งทาง
วิชาการให้มากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
๑. เงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและการเผยแพร่มีจ านวนน้อย 
๒. คณะฯ ควรมีการก าหนดให้อาจารย์ประจ าท างานวิจัย โดยการแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกให้ 

มากขึ้น รวมทั้งวางแผนการเผยแพร่ในแหล่งฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานในการเผยแพร่ที่สูงขึ้น  
   
 
 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
          จุดแข็ง :  
          การด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และอัต
ลักษณ์ของคณะฯ       
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
         ควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินการบริการแก่สังคม ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผน และโครงการที่สะท้อนความส าเร็จที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

         จุดแข็ง :  
          การด าเนินกิจกรรมท านุศิลปะและวัฒนธรรมของคณะมุ่งเน้นการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทยและ
วัฒนธรรมองค์กรวิชาชีพ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
          ควรพิจารณาตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผน โครงการ กิจกรรม ที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดต่อนักศึกษา 
เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาอย่างแท้จริง 
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องค์ประกอบที่  ๕ การบริหารจัดการ 
        

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
๑. คณะฯ ควรมีการวางแผนให้มีกระบวนการการจัดการความรู้ที่เป็นระบบอย่างชัดเจนเพ่ือน าไปสู่การ

ปฏิบัติที่ดีและวางแผนให้ถึงข้ันที่น าไปใช้ประโยชน์และรับรองการใช้ประโยชน์ในประเด็นความรู้ที่ได้
ก าหนดไว้ 

๒. ควรมีการติดตามประเมินผล จากการบริหารความเสี่ยงให้มีความชัดเจนถึงความเสี่ยงที่ลดลงอย่างเป็น
รูปธรรม 
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ภาคผนวก   
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ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้นโยบายและแนว

ปฏิบัติดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 มหาวิทยาลัย           

จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามในบัญชีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในผ่านการอบรมตามหลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา 
ประจ าปีการศึกษา 2560  ดังนี้  
 1. โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ   
      1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์  ประธาน 
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์   กรรมการ 
      3. อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์   กรรมการและเลขานุการ 
      ปฏิบัติงานในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2328  ชั้น 3 อาคารเกษมนครา  

     วิทยาเขตร่มเกล้า 
 2. คณะจิตวิทยา   
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์  ประธาน 
      2. อาจารย์ชัยศักดิ์  จิตต์เจริญ    กรรมการ 
      3. อาจารย์สมสมัย  เจรญิสุข    กรรมการและเลขานุการ 
      ปฏิบัติงานในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 3219 ชั้น 2 อาคารเกษมสรรค์ วิทยาเขตพัฒนาการ  
 3. สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน   
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์  ชาญโกศล  ประธาน 

     2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ กรรมการ 
      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย   กรรมการและเลขานุการ 
      ปฏิบัติงานในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2734  ชั้น 7 อาคารเกษมนครา 

     วิทยาเขตร่มเกล้า 
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4. คณะวิศวกรรมศาสตร์   
      1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ทีฆทรัพย์  ประธาน 
      2. อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์    กรรมการ 
      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย   กรรมการและเลขานุการ 
      ปฏิบัติงานในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2  

     อาคารเกษมวิวัฒน์  วิทยาเขตพัฒนาการ  
 5. คณะนิเทศศาสตร ์  
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว  ประธาน 
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย   กรรมการ 
      3. อาจารย์ชัยศักดิ์  จิตต์เจริญ    กรรมการและเลขานุการ 
      ปฏิบัติงานในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง PR Event Room (R21133) ชั้น 11   

     อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า 
 6. คณะศิลปศาสตร์   
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล  ประธาน 
      2. อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์   กรรมการ 
      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ กรรมการและเลขานุการ 
      ปฏิบัติงานในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 2327 ชั้น 2 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า  
 7. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา    
      1. ดร.ประกิต หงษ์แสนยาธรรม   ประธาน 
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์   กรรมการ 
      3. อาจารย์สมสมัย  เจรญิสุข    กรรมการและเลขานุการ 
       ปฏิบัติงานในวันที่ 28 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุม 3907 ชั้น 9 อาคารเกษมทัศนา 

     วิทยาเขตร่มเกล้า 
 8. คณะพยาบาลศาสตร์   
      1. ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง    ประธาน 
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ กรรมการ 
      3.  อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์   กรรมการและเลขานุการ 
      ปฏิบัติงานในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 11  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตร่มเกล้า  
9. บัณฑิตวิทยาลัย   

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ ประธาน  
2. อาจารย์ชัยศักดิ์  จิตต์เจริญ    กรรมการ 
3. ดร.กรภัค  จ๋ายประยูร     กรรมการและเลขานุการ 

      ปฏิบัติงานในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 2328 ชั้น 3 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า  
 10. คณะนิติศาสตร์   
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย    ประธาน 
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจนี ญาณะชัย   กรรมการ 
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      3. อาจารย์สมสมัย เจริญสุข    กรรมการและเลขานุการ 
      ปฏิบัติงานในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4411  ชั้น 4 อาคารเกษมพัฒน์  

     วิทยาเขตพัฒนาการ 
 11. คณะบริหารธุรกิจ   
      1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์  ประธาน 
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิพรรณ บิลมาโนชญ์ กรรมการ 
      3. ดร.กรภัค จ๋ายประยูร    กรรมการและเลขานุการ 
      ปฏิบัติงานในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1311 ชั้น 3 อาคารเกษมพัฒน์ วิทยาเขตพัฒนาการ 
 12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันต์ชัย รัตนนนท์   ประธาน 
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์   กรรมการ 
      3. อาจารย์ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ    กรรมการและเลขานุการ 
      ปฏิบัติงานในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2410  ชั้น 4 อาคารเกษมวิวัฒน์  

     วิทยาเขตพัฒนาการ 
 13. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   
      1. อาจารย์สมาน  สรรพศรี    ประธาน 
      2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์   กรรมการ 
      3. อาจารย์สมสมัย เจริญสุข    กรรมการและเลขานุการ 
      ปฏิบัติงานในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2  

     อาคารเกษมวิวัฒน์ วิทยาเขตพัฒนาการ 
โดยมีภาระหน้าที่ ดังนี้  

  หน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
1. ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเองของคณะวิชาและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินการบันทึกการตรวจประเมินรายตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบตามที่ประธานผู้ประเมิน

มอบหมาย  
3. แจ้งผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการด้วยวาจาต่อคณะวิชา 
4. ให้ค าแนะน าและชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาแก่คณะวิชา 
5. รวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ส านักประกันคุณภาพเพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA ONLINE และ

จัดท าเล่มรายงานผลการตรวจประเมินระดับคณะวิชา 
     2. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการจัดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะวิชา 

1. นางสาวพัชรนันท์   เมธากรณ์ยิ่งรวี  
2. นายธงชัย   จะริบรัมย์   
3. นางสาวขนิษฐา    รอดมณี  
โดยมีภาระหน้าที่ ดังนี้  
1. ประสานงานเรื่องเอกสารส่วนกลางทั้งหมด 
2. ประสานงานเรื่องค่าตอบแทนของผู้ประเมินทั้งหมด 
3. ดูแลเรื่องอาหารและเครื่องดื่มของผู้ประเมินทั้งหมด  
4. รวบรวมรายงานผลการประเมินของทุกคณะวิชา/หลักสูตร 
5. ดูแลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกคณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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6. จดัท าเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
 จ านวน 2 เล่มให้แก่ส านักประกันคุณภาพเพ่ือจัดส่งให้ทุกคณะวิชาต่อไป  

7. บันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online   
 
      ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
  สั่ง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 
 

                                                                       
 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัคณะวิชา 

 ประจ าปีการศึกษา 2560 
  -----------------------------------------------------------  

 
  
  

08.30 – 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

 09.00 – 11.00 น. เปิดประชุมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและสัมภาษณ์ผู้บริหาร  
 คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา  

11.00 – 12.00 น. ตรวจประเมินและศึกษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบ   
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.00 น. แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ 3 กลุ่ม 

กลุ่มที่ 1 -  สัมภาษณ์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่   
    กลุ่มที่ 2 -  สัมภาษณ์ ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน       

 กลุ่มที่ 3 -  สัมภาษณ์ นักศึกษา  ศิษย์เก่า ศษิย์ปัจจุบัน 

 14.00 – 16.00 น. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเตรียมสรุปผลการประเมิน 
16.00 – 16.30 น.  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในโดยภาพรวมและปิดประชุมการตรวจประเมิน 

คุณภาพภายในระดับคณะวิชา  
 
   
หมายเหตุ  ก าหนดการนี้ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  
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รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอและ 
รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ผู้บริหาร 
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     รายนามผู้ให้สัมภาษณ์และผลการสัมภาษณ์จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 2560 
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สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย 
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คณะพยาบาลศาสตร์ 
วันที่ 29 สงิหาคม 2561 

 

ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  
- ผู้ปกครองชมชอบกับการเอาในใส่ของอาจารย์ ซึ่งฝากให้ดูแลแทนผู้ปกครองได้ 
- นักศึกษาได้มีการฝึกให้มีความรับผิดชอบดีมาก 
- อยากให้เปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติ  หรือเปิดสอนภาษาที่สอง และภาษาที่สามให้มากขึ้น 
 
ผลการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 
- นักศึกษาได้ให้ความส าคัญและดูแลผู้สูงอายุที่ชุมชนได้ดีมาก 
- มีการสรุปหลังปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน 
- อยากให้มีการด าเนินการบ่อยครั้ง หรือให้มากข้ึน  เพ่ือท าให้คนแก่ได้เข้าใจกระบวนการดูแลตนเอง 
 
สัมภาษณ์ศิษย์ปัจจุบัน   
- นักศึกษาได้รับการอบรมให้มีมารยาทดี มีวาจาสุภาพและความมีกิริยาอ่่อนน้อม 
- นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อคณะฯ และรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่มาเรียนที่คณะและ 
  มหาวิทยาลัยนี้ 
- นักศึกษาคิดว่าอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์สอนดีมาก 
- นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสถานที่ที่ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
- นักศึกษามีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนดีมาก ไม่เคยขาดเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมที่ 
  คณะจัดขึ้นอย่างส่ าเสมอ 
- นักศึกษามีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด เหตุที่เลือกศึกษาต่อที่นี่เพราะทราบข้อมูลเกี่ยว   
  กับคณะจากทีมประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
- นักศึกษาคิดว่าค่าใช้จ่ายในการศึกษาของคณะฯถูกกว่าคณะพยาบาลที่อื่น 
- นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ เช่น หอพัก  
  รถรับส่ง โรงอาหาร สนามกีฬา ห้องออกก าลังกาย  ฯลฯ 
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ภาพกิจกรรม 
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