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ด้วยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้
ทบทวนองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจ ๔ ด้าน ของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัว
บ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย (process 
performance) ทั้งนี้ ให้สถาบันอุดมศึกษาน าองคป์ระกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ไปใช้
เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  

จากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (๒๕๕๗-๒๕๖๑) ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ไม่ได้มีการจัดการศึกษาในระดับคณะวิชา ดังนั้น จึงมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน (วิทยาลัย) โดยมีโครงสร้างตัวบ่งขี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คือ ๑) ระดับหลักสูตร จ านวน ๖ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งชี้ ๒) ระดับคณะ/สถาบัน จ านวน 
๕ องค์ประกอบ ๑๑ ตัวบ่งชี้  

และองค์ประกอบของการประเมินเพ่ือรับรองสถาบันการศึกษาตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์
การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบด้วย มาตรฐาน ๘ ด้าน  และ ๒๙ 
ตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ส าคัญ ๑๐ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้ทั่วไป ๑๙ ตัวบ่งชี้    

วิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ และน าไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
ต่อไป 
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นางวัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น 

เมษายน ๒๕๕๙ 
 

บทท่ี ๑ 
ภำพรวมวิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ขอนแก่น 

๑  ประวัติวิทยำลัย 
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 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น สั งกัดกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งโดยฯพณฯ พระบ าราศนราดูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงเรียนแห่งที่ ๓ 
ของประเทศ เปิดด าเนินการครั้งแรกเม่ือวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  รวมระยะเวลาเปิดด าเนินการจนถึงปัจจุบัน  
(พ.ศ. ๒๕๕๖) ๕๑ ปี  หลักสูตรที่ท าการเปิดสอนมีดังนี้ 

ปี พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๐๙  คือ หลักสูตรผดุงครรภ์  รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๓   (เทียบเท่า
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปัจจุบัน)ใช้ระยะเวลาศึกษา  ๑  ๑/๒  ปี  ด าเนินการสอน ๔  รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา ๑๖๖  คน   

 ปี พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๒๗  เปิดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย รับผู้ส าเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
(เทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในปัจจุบัน) ใช้ระยะเวลาศึกษา  ๑ ๑/๒  ปี  ด าเนินการสอน  ๓๖  รุ่น  มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา  ๒,๐๓๔    คน   

 ปี พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๑ เปิดสอนหลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) รับผู้ส า เร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ด าเนินการสอน ๗ รุ่นมีผู้ส าเร็จการศึกษา ๔๒๓   คน   

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๘ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ระดับต้น) รับ
ผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๒ ปี ด าเนินการสอน ๑๒ รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา ๗๖๔  คน    

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๑  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์  ระดับต้น  รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่  ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา  ๒  ปี ด าเนินการสอน ๓ รุ่น มีผู้ส าเร็จการศึกษา ๓๖๔  คน   

 ปี  พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗  วิทยาลัย  ได้ด าเนินโครงการร่วมกับรัฐบาลภูฏานในการผลิตพยาบาล
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน ๕ คน  ส าเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๓- ๒๕๕๐ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น เข้าศึกษาใช้ระยะเวลาศึกษา ๒  ปี มีผู้ส าเร็จการศึกษาจนถึง
ปัจจุบัน ๗ รุ่น  รวม ๔๓๔  คน 

 ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) รับผู้ส าเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี  ด าเนินการสอน  ๑  รุ่น คือรุ่นที่ ๑ มีผู้ส าเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้  จ านวน ๕๐ คน   

ปี พ.ศ. ๒๕๔๑  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันสมทบ จึง
เปลี่ยนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) เป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดย
เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๗) รับผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้
ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ ๒ จนถึงรุ่นที่ ๖ มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒๖๖ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๕) รับผู้ส าเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ด าเนินการสอน ๑ รุ่น คือรุ่นที่ ๗  มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 
จ านวน ๕๖ คน 

ปี พ. ศ. ๒๕๔๖ ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๖) รับผู้ส าเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ ๘ จนถึงรุ่นที่ ๑๒ มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน ๔๓๖ คน 

ปี พ. ศ. ๒๕๕๒ ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒) รับผู้ส าเร็จ
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การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ด าเนินการสอน ๓ รุ่นตั้งแต่รุ่นที่ ๑๓ จนถึงรุ่นที่ ๑๕ มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้ จ านวน  ๓๔๔ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ท าการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) รับผู้ส าเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใช้ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี ด าเนินการสอนตั้งแต่รุ่นที่ ๑๖ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนี้ 

 
 
ที่ตั้ง ๓๕๔ หมู่ ๒  ถนนเลี่ยงเมือง  ต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๔๒๓๒๑๐, ๐๔๓-๔๒๓๒๑๑  โทรสาร ๐๔๓-๔๒๓๒๑๒  
เว็บไซต์ www.bcnkk.ac.th   E-mail address :  bcnkk๒๐๐๑@yahoo.com 

ตรำสัญลักษณ์วิทยำลัย 
 ตราสัญลักษณ์วิทยาลัย คือ  “สว.”  มีตัวอักษร ส. เป็นสีแดง ตัวอักษร ว.  
เป็นสีขาว มาจากค าว่า  สังวาลย์   ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระนามของ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ดอกไมป้ระจ ำวิทยำลัย  คือ  ดอกคูน  ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของ 
ขอจังหวัดขอนแก่น  หมายถึง ความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

สีประจ ำวิทยำลัย  คือ สีเหลืองดอกคูน  ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม 

ธง : ใช้พื้นของธงเป็นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ตรงกลาง เป็นรูปพระนามย่อ   “สว”  

 

  อัตลักษณ์ของบัณฑิต  คือ จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก 
ความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของ
ผู้รับบริการที่เป็นจริง  โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก  ประกอบด้วย จิตบริการ (Service mind : S)  
การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking : A) และการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ (Participation : P)  

      

 

  เอกลักษณ์ของวิทยาลัย  คือ ผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขที่เน้นชุมชน  
 ผลิตและการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข  หมายถึง การสร้างคน ทั้งในระบบการเรียนการสอน และการจัด
อบรม  ประชุมวิชาการ แก่นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข 

เน้นชุมชน  หมายถึง ความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ  โดยมีความหมายและขอบเขตที่
กว้างขวางเก่ียวข้องกับเหตุและปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้านทั้งด้านบุคคล ครอบครัว 
 

 

๒  ข้อมูลทั่วไป 

 

๓  อัตลักษณ์ของบัณฑิต   

๔  เอกลักษณ์ของวิทยำลัย   

๕  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ 

http://www.bcnkk.ac.th/
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วิสัยทัศน์ (Vision) : เพ่ือมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าในกลุ่มวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระ
บรมชนกด้านการศึกษา วิจัย และการบริการวิชาการ 

พันธกิจ (Mission)  
๑ ผลิตบัณฑิตพยาบาลสู่ระบบสุขภาพชุมชน 
๒ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 
๓ บริการชาการแก่สังคมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน 
๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕ พัฒนาสถาบันและบุคลากร 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) 
๑ การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาล 
๒ การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นสุขภาวะ 
๓ การบริการวิชาการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน 
๔ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๕ การพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ 
 

เป้ำประสงค์ (Goal) 
๑ ประสิทธิผล 
 ๑.๑  บัณฑิตได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคม 
 ๑.๒ มีองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
  สุขภาวะชุมชน (impact) 
 ๑.๓   เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิที่มุ่งเน้นการดูแลระยะยาวที่บ้าน 
 ๑.๔ พัฒนานวัตกรรมด้านการสืบสานอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานเหนือ 
  ในการสร้างเสริมสุขภาพ  
 ๑.๕ พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรต้นแบบของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๒ คุณภำพบริกำร 
 ๒.๑  บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพมุ่งเน้นสมรรถนะการท างานชุมชนเป็นฐาน 
 ๒.๒  มีคลังความรู้และหรือผลงานวิชาการด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มุ่งเน้นการสร้างสุขภาวะชุมชนใน 
  มิติของ Home base care 
 ๒.๓  สร้างรายได้เพ่ิมจากการบริการวิชาการแบบครบวงจร 
 ๒.๔ บูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานเหนือสู่การสร้างสุขภาวะชุมชน 
 ๒.๕  ยกระดับการบริหารคุณภาพองค์กรสู่ EdPEx อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
๓ ประสิทธิภำพ 
 ๓.๑  บัณฑิตพยาบาลสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก 
 ๓.๒  ยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล (การตีพิมพ์และเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ) 
 ๓.๓  ยกระดับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลระยะยาวที่บ้านให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๔  ส่งเสริมกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานเหนือที่ได้รับการยอมรับ 
   จากสังคม 
 ๓.๕  ได้รับการยอมรับจากสภาวิชาชีพ 
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๔ พัฒนำองค์กร 
 ๔.๑   อาจารย์มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ ที่มุ่งเน้นสมรรถนะการท างานชุมชน 
  เป็นฐาน 
 ๔.๒   สร้างเครือข่ายการพัฒนานักวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 ๔.๓   พัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาวะชุมชน 
 ๔.๔   สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์  
  ฟ้ืนฟู และเผยแพร่สู่ชุมชน 
 ๔.๕   วิทยาลัยเป็นองค์กรคุณภาพและมีความสุขระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๖ ระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

๑  การบริหารและการพัฒนาวิทยาลัยเพื่อมุ่งสู่สถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าอย่างแท้จริง 
๒ การสร้างระบบใหม่และแนวคิดใหม่สู่การสร้างและพัฒนาผลผลิตและผลงานที่มีคุณภาพต่อการจัดการศึกษาเพ่ือ
สังคม 
๓ การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการท างานอย่างสร้างสรรค์และเป็นกัลยาณมิตร มุ่งเน้นการสนับสนุน การสร้าง
จุดเด่น ขจัดจุดด้อย และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๔ การพัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จากกระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและการขับเคลื่อน
ความร่วมมือในการประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะน าไปสู่วัฒนธรรมคุณภาพ 
๕ การน าแนวคิด “เขา้ใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระเจ้าแผ่นดินมาใช้ในการท างานอย่างเป็นรูปธรรม (การท างานด้วย
หัวใจ มุ่งสู่คุณภาพการท างาน และการสร้างวิถีชีวิตคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน) 
๖ การปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน สมบูรณ์  ด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตอาสา และจิตสาธารณะ ในการ
ครองตน  ครองคน และครองงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖  นโยบำยกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำบันของวิทยำลัย   
. 
 



๑๓ 
 

 คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 

ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ขอนแก่น  

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗  โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำน 
. 
 

พัฒนำ
องค์ประกอบ 

ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 
กำรประเมินผล 

๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓ พัฒนาแนวทาง/แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
๔ บุคลากรในวิทยาลัยร่วมแสดงความคิดเห็น 
๕ จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
๖ น าเข้าคณะกรรมการบริหารพิจารณา 
กรณีอนุมัติให้ด าเนินงานตามแนวทาง 
กรณีไม่อนุมัติให้ทบทวนแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

พิจำรณำ NO 

YES 

ประกำศใช้คู่มือประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

๑ ประชุมพัฒนาความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ วิธีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง 
๒ ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร/วิทยาลัย 
๓ จัดท าข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย 
๔ ก าหนดรางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ของระดับหลักสูตร/วิทยาลัย 

จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร 

๑ ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร 
๒  ผู้รับผิดชอบจัดท าแฟ้มเอกสารหลักฐาน 
๓ แต่งตั้งคณะกรรมการภายในระดับหลักสูตร 
๔ ก าหนดตารางการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดบัหลักสูตร 

ประเมินรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร 

๑ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในด าเนินการตามที่ก าหนด 
๒ จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับวิทยาลัย 

๑ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับวิทยาลัย 
๒ วิพากย์และปรับปรุงแก้ไขรายงาน
การประเมินตนเองระดับวิทยาลัย 
๒ น าเข้าคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
กรณีอนุมัติให้ลง CHE QA online 
กรณีไม่อนุมัติให้น ามาปรับปรุง 

พิจารณา 
NO 

YES 

ลง CHE QA online 

๑ ลงข้อมูลใน CHE QA online 
๒ สอบทานข้อมูลใน CHE QA online ให้
ตรงกับรายงานการประเมินตนเอง 
๓ ก าหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ผู้ประเมิน 
 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กลุ่มงานวิชาการ 
งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ธุรการฝ่าย/ 
งานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน วิธีกำร ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน วิธีกำร ผู้รับผิดชอบ 
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ส่งรายงานการประเมินตนเองต่อ
คณะกรรมการประเมิน 

๑ ก าหนดให้ส่งรายงานการประเมิน
ตนเองต่อคณะกรรมการประเมินก่อน
การประเมิน ๒ สัปดาห์ 
 รับการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

๑.ประชุมเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
๒.จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/สถานที่ เตรียมรับการประเมิน 
๓.ประสานผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ประเมิน ได้แก่ 
แหล่งฝึก/ชุนชน/นักศึกษา 
๔.ประสานผู้ประเมินเพื่อรับก าหนดการมาพิจารณาความ
เป็นไปได้ตามแนวทางของผู้ประเมิน 
๕.รับการประเมิน กรณมีีการปรับเปลี่ยนก าหนดการให้
แจ้งแก่คณะผู้ประเมิน 
๖.ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้จัดเตรียมแฟ้มเอกสารให้
สอดคล้องกับข้อมูลใน CHE QA online  พร้อมให้ข้อมูล
แก่ผู้ประเมิน 
๗.หลังสรุปการประเมินผลด้วยวาจาสิ้นสุดจัดท าการถอด
บทเรียนร่วมกันของบุคลากร แจ้งผลการประเมินต่อ

กรรมการบริหาร/สบช./
บุคลากรในวิทยาลัย 

๑ สรุปผลการประเมิน  ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  เสนอต่อ
กรรมการบริหาร/บุคลากรในวิทยาลัย/ สบช. 

ส่งผลการประเมินของ
คณะกรรมการใน CHE QA 

online ต่อ สกอ. 

๑ ติดตามผลการประเมินจากประธานและเลขา
คณะผู้ประเมิน 
๒  สอบทานความถูกต้องครบถ้วนของการ
ประเมินกรณีข้อมูลไม่ตรงกันระหว่างผู้ประเมิน
กับผู้รับการประเมิน  ให้แจ้งต่อผู้รับผิดชอบเพื่อ
ยืนยันข้อมูลและประสานกับประธานและเลขา
คณะผู้ประเมินเพื่อแก้ไขผลการประเมิน ๑ น าผลการประเมินเป็นข้อมูลน าเข้าใน

การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
แผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนาคุณภาพ   
 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา/ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา/งานแผน 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน วิธีกำร ผู้รับผิดชอบ 

น าผลการประเมินมาจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

แผนกลยุทธ์ 
แผนพัฒนาคุณภาพ   
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วิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย 
มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑ ระดับหลักสูตร 
 ๑.๑ กลุ่มวิชาการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ของหลักสูตร ส าหรับจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร (ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับ มคอ.๗) 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร 
 ๑.๓ กลุ่มวิชาการน าผลประเมินไปใช้ก าหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่น และโอกาสในการพัฒนาตาม
องค์ประกอบ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนนโยบายและพัฒนากลุ่มวิชาการในปีการศึกษาต่อไป 
การเขียนรายงาน ประกอบด้วย 

๑.๓.๑ ภาพรวมของหน่วยงาน 
 •วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 •โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน 
 •รายชื่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 •แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 •บุคลากร 

 •งบประมาณ  
 •ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา ฯลฯ 

๑.๓.๒ ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์ และเทียบกับเป้าหมาย ในรอบปีปัจจุบัน
ตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร และตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ ดังนี้ 
 •ตารางที่ ส ๑.  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ รายองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ 

๑.๓.๓   สรุปจุดเด่น/แนวทางการเสริมจุดเด่น และจุดด้อย/ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา   จ าแนกตาม 
องค์ประกอบ วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) แผนและเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป โดยอาจเพ่ิมเติมข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานมาประกอบด้วย 

1.3.4 ข้อมูลที่ต้องการน าเสนอประกอบการรายงาน  
 •ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  

 •คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าหลักสูตร ฯลฯ 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท าให้กลุ่มวิชาการได้ทราบถึงสถานะของตนเองว่ามีจุดเด่น 
จุดด้อย อย่างไรบ้าง และน าผลที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพ การด าเนินงานของกลุ่มวิชาการต่อไป  
กลุ่มวิชาการส่งรายงานการประเมินตนเองให้งานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือจัดท ารายงานในภาพรวมระดับ
วิทยาลัย 
กลุ่มวิชาการน าผลประเมินไปใช้ก าหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่น และแนวทางแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามองค์ประกอบ 
เพ่ือน าไปสู่การวางแผนนโยบายและพัฒนากลุ่มวิชาการในปีการศึกษาต่อไป 

 

 

๑๐ กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัย 
. 
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2 ระดับวิทยำลัย 
 ๒.๑  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่าง ๆ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
 ๒.๒ งานประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR)    ของผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
และงานต่าง ๆ ส าหรับจัดท ารายงานประกันคุณภาพ การศึกษาของวิทยาลัย  
   การเขียนรายงาน ประกอบด้วยข้อมูล 
๑) ภาพรวมของวิทยาลัย ประกอบด้วย 

•ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์หลัก โครงสร้างองค์กรและการบริหาร  
•การจัดการศึกษา หลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน 
•นักศึกษา และผู้ส าเร็จการศึกษา 
•จ านวนอาจารย์ และบุคลากร 
•งบประมาณ และอาคารสถานที่ 
•เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถาบัน 
•ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
•องค์กรและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

๒) ผลการด าเนินงาน  และผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์  และเทียบกับเป้าหมายในรอบปีปัจจุบันตาม  ตัวบ่งชี้
ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่  

•องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
•องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
•องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
•องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
•องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 

และตารางสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ
คุณภาพ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ และตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดย
จ าแนกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ ดังนี้ 

•ตารางที่ ส ๑  สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ รายองค์ประกอบ 
•ตารางที่ ส ๒  สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
•ตารางที่ ส ๓  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
•ตารางที่ ส ๔  สรุปผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
•ตารางที่ ส ๕  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

๓) สรุปจุดเด่นแนวทางการเสริมจุดเด่นและจุดด้อย ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา จ าแนกตามองค์ประกอบ วิธีปฏิบัติ
ที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) แผนและเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป 
๔) ข้อมูลที่ต้องการน าเสนอประกอบการรายงาน (ภาคผนวก)  

•ข้อมูลประกอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  
•คณะกรรมการ คณะท างานที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
•กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
•วิธีการค านวณค่า จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) 
•จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
•จ านวนอาจารย์ประจ าและเทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้วิทยาลัยได้ทราบถึงสถานะของตนเองว่ามี
จุดเด่น - จุดด้อย อย่างไรบ้าง และน าผลที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานขอวิทยาลัยต่อไป 
 เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ  
 เสนอรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 วิทยาลัยน าผลประเมินไปใช้ก าหนดแนวทางในการเสริมจุดเด่น และแนวทางแก้ไขจุดที่ควรพัฒนาตามตัวบ่งชี้ เพ่ือ
น าไปสู่การวางแผนนโยบายและพัฒนาวิทยาลัยในปีการศึกษาต่อไป 

3 กำรประเมินคุณภำพภำยนอก  
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) (สมศ.) 
 รอบหนึ่ง (๒๒–๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๖) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ๕ ปี (๒๕๔๖-๒๕๕๐) 
 รอบสอง (๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ๕ ปี (๒๕๕๑-

๒๕๕๕) 
 รอบสาม (๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ๕ ปี (๒๕๕๔-

๒๕๕๘) 
สภำกำรพยำบำล   

 วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๖ ได้รับการรับรอง ๓ ปี (๒๕๔๖-๒๕๔๘) 
 วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๐ ได้รับการรับรอง ๓ ปี (๒๕๕๐-๒๕๕๒) 
 วันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ได้รับการรับรอง ๔ ปี (๒๕๕๒-๒๕๕๕) 
 วันที่ ๒๖-๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้รับการรับรอง ๔ ปี (๒๕๕๖-๒๕๕๙) 

  วิทยาลัยเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ ดังนี้ 
 จัดเก็บข้อมูลให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ประเมิน เปรียบเทียบ และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ 
 มีการเพิ่มพูนทักษะด้านการประเมินคุณภาพภายใน 
 มีกลไกในการติดตาม เพ่ือให้มีการน าผลการ Feed back มาวิเคราะห์และปรับปรุง เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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บทที่ ๒ 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ 
๑. เหตุผลและควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ 

๑.๑ ควำมจ ำเป็นของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย      การ

ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  การด าเนินการตามภารกิจทั้ง ๔ ประการ
ดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอก
หลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็น       ที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 

๑) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น          ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

๒) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดนและการ
เคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

๓) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิต
บัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใหม่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง                ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  การพัฒนาอาชีพ คุณภาพ
ชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

๔) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทั่วไป 

๕) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวม (participation)        มีความ
โปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 

๖) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและ    ประเมิน
คุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๗) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙เพ่ือเป็น
กลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดย   ทุกหน่วยงาน
ระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๘) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ       แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๖  กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพ่ือให้การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพ    ของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชา 

 
 
๙) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 

๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภท
หรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุ่ม 
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๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
สถาบันอุดมศึกษารวมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมี

วัตถุประสงค์ดังนี้ 
๑) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบ 

ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติ
และนานาชาติ 

๒) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

๓) เพ่ือให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเองอันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้น
ของตนเอง  

๔) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือ
น าไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ ของสถาบัน 

๕) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

๖) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น 
ส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

๒. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๒.๑ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เกี่ยวข้อง

กับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย 

และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพ
ภายใน  เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา  ติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ
สถาบันอดุมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
เพ่ือให้มี   การติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับ       การประเมินคุณภาพภายนอกอย่าง
น้อย ๑ ครั้งในทุกรอบ ๕ ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 



 

 คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สิงหาคม๒๕๕๘  ั 

๒.๒ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ได้ก าหนดแนวทาง         การ
พัฒนาและแก้ปัญหาอุดมศึกษาท่ีไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไก     การประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไก   การประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่ต่างกัน รวมทั้งมี
พันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย  ทั้งการพัฒนาฐาน
ราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น         การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท  ท้องถิ่น
และระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธ
กิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีข้ึน ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๗ การท างานของอาจารย์ สามารถปรับ
จ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไก
รวมกันใน   การประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะ
ยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้       ความ
เชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้าย
หน่วยกิต  

จากกรอบแผนอุดมศึ กษาระยะยาว  ๑๕  ปี  ดั งกล่ าว  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี ๒๕๕๑ ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
เป็น ๔ กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยำลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี     จัด
ฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่นเพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เขาสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชนสถาบัน
สนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้           ที่ส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค 
สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน  ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ
สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถำบันเฉพำะทำง หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ ม
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย  หรือเน้น      การผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น ๒ ลักษณะ
คือ ลักษณะที ่๑ เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที ่๒ เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถำบันที่เน้นกำรวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำโดยเฉพำะระดับปริญญำเอก  
หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  และเน้นการท า
วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก  สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของ
ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล  มุ่งสร้างองค์ความรู้
ทฤษฎี และขอค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
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ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับ         การ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุ่มดังกล่าว 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทย
ในช่วงปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติ
และชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกโดย
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะ
ทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพ
อาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษา 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี ๒๕๕๙ “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูง
ที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียน
และมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

๒.๓ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ         การ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยท้ัง ๓ ด้าน
นี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย ๓ มาตรฐานเช่นกันคือ มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะ
ของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ ๒  แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ ๓ แนว
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
บรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็น
มาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการ         การอุดมศึกษาได้จัดท า มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ ตามประกาศ
กระทร ว งศึ กษาธิ ก า ร  พ .ศ . ๒๕๕๑  เ พ่ื อน า ไปสู่ ก า ร พัฒนาสถาบั น อุดมศึ กษาตามกลุ่ ม สถ าบั นที่ มี
ปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย
มาตรฐานหลัก ๒ ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา  และมาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัย
ชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก  นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติพ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็น       การประกัน
คุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๔ กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
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ดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดท าเป็นประกำศ
ท บ ว ง ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย  เ รื่ อ ง  ร ะ บ บ  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก ำ ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ภ ำ ย ใ น
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุ    ให้ทบวง มหาวิทยาลัย
สนับสนุน และส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน  หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
สถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพ             จากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นใน    แต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือ
ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ .ศ. ๒๕๔๕ ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการ         การ
อุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำพ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสองโดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ  พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  ต่อมาในปี ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการได้ออก
กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๓ แทนฉบับเดิม โดยรวม
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน  โดยมีการปรับให้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก  ๒ ประการคือ ๑) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ     การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒ น า ก า ร ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พภ า ย ใ น ร ะดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า โ ด ย ค ว า ม เ ห็ น ช อบ ข อ ง ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษา และ ๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา  โดยน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบ
การประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย  การประเมินคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  และการพัฒนา
คุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก
สามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ
สาธารณชน 

๓. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดีถึง

ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๓๙ เพ่ือเป็นแนวทางใน          การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ  ๓ ประการคือการให้ เสรีภาพทางวิชาการ
(academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน (inStitutional autonomy) และความพร้อมของ
สถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของค์วามรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability) 
ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบ
กับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ .ศ . ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐาน



 

 คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สิงหาคม๒๕๕๘ 

การอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ สนับสนุน
ทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความ
เป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑ แนวทำงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
๓.๑.๑ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๓ ให้

สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการ
ของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับ        การพัฒนาของสถาบัน  โดยอาจเป็นระบบ
ประกันคุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติหรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าจะ
เป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน  การด าเนินงานตามแผนการ
ตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการที่ส าคัญ   ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
๑) ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า และกระบวนการซึ่งสามารถ

ส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย     การ

ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุม

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

   - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน  เป็นการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมี
อิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบัน
ต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน  ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

๔) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน๕) เชื่อมโยง
กับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพ่ือไม่ให้เป็น
การท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 

๓.๑.๒ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
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มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา  ใน
ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีก
มาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้าน
ต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น ๒ ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
๑) ตัวบ่งชี้ เชิงคุณภาพจะระบุ เกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้

เป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ
ด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ถือว่าได้ 
๐ คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ  และกรรมการประเมิน 
(peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง ๐ -
 ๕ 

๒) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย  ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง ๑ ถึง ๕ โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อย
ละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่
คิดเป็นคะแนนเต็ม ๕ ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ใน        การจัดท า
ระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การก ากับดู แลของ     สภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก ๔ ประการของการอุดมศึกษา
และพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (๑) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (๒) พันธกิจด้าน   การวิจัย (๓) พันธกิจ
ด้านการบริการวิชาการ (๔) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ        การบริหารจัดการ ส าหรับการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้านอ่ืนๆ จะเป็นการบูร
ณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบัน    จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้ง
การบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหลานั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ ๔ ถึงบทที่ ๖ ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือ
เป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า และ
กระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของ           การด าเนินการตาม
กระบวนการดังกล่าวด้วย 

๓.๑.๓ กลไกการประกันคุณภาพ 
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและน าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้
ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับโดยมอบหมายให้
หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้ง
ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน  ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้อง
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สามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับ
สถาบัน โดยอาจจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพ่ือก ากับการด าเนินงาน แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการหรือ
หน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้งาน
รวมกันได้ในทุกระดับ 

๓.๑.๔ ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและวิเคราะห์ผล

การด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็น
จริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถ
เรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของ
การประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา  

๔. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในหมวด ๕ ที่ว่าด้วย

การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา ๓๔ ได้ก าหนดให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่พิจารณาเสนอ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสอดคล้องกับ
ม าต ร ฐ านก า ร ศึ กษ าข อ งช าติ  โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม เป็ น อิ ส ร ะ แล ะคว าม เป็ น เ ลิ ศท า ง วิ ช า ก า ร ขอ ง
สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใช้เ ป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการ
อุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่
เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐานที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้ก าหนดพันธกิจ 
และมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ  อาทิ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกลหลักเกณฑ์
การก าหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล  ซึ่งท าให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว และต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะท้อน
ให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนดทั้งมาตรฐาน 
การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบ
ประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาพ.ศ. ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการประกัน
คุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ ๑.๑ 
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แผนภำพที่ ๑.๑ ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในและกำรประเมินคุณภำพ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้ง
ปัจจัยน าเข้า(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก ที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับ
การประเมินคุณภาพ ภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ ๑.๒ 
 

แผนภำพที ่๑.๒ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
จากแผนภาพที่ ๑.๒ จะเห็นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้วจ าเป็นต้อง

จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
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การประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  (CHE QA Online) ซึ่งเป็นการ
บันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์  ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
เอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ  เพ่ือน าเสนอสภาสถาบัน
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่าง
การประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท า
รายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตร
การด าเนินการของคณะและสถาบัน เพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
๑. พัฒนำกำรของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับการ
พัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคมเศรษฐกิจ ความรู้และทักษะใน
อนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอดปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเข้าสู่รอบที่สาม (๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในที่พัฒนาโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๐ เป็นระบบแรกที่ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานในทุกปี
การศึกษา และให้สถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมเติมประเด็นการประเมินที่สะท้อนเอกลักษณของแต่ละสถาบันในรอบแรกนี้ตัว
บ่งชี้ประเมินผลการด าเนินงานมีทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธ์ โดยครอบคลุม
องค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการส าคัญคือไม่เป็นภาระซ้ าซ้อน
ในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา    ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกัน
คุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้ากระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ อีกทั้ง ยังมีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหาร
จัดการทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเงิน และด้านบุคลากร 
การเรียนรู้และนวัตกรรม ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน มีทั้งเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้กับทุกสถาบันและที่แยกใช้เฉพาะกับ
สถาบันที่มีจุดเน้นต่างกัน ได้แก่สถานที่เน้นการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียว
เนื่องจากในระยะแรกนี้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังไม่มีกระบวนการท างานที่เน้นวงจรคุณภาพอย่างชัดเจนตัวบ่งชี้
ส่วนใหญ่จึงเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการ 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบที่สอง พ.ศ. ๒๕๕๓ ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรกโดยน า
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของ
รัฐมาเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในรอบที่สองจะมุ่งเน้นการประเมินเฉพาะปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ  ส าหรับการวัดผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์นั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้น าตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สม
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ศ. มาใช้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้
ครบถ้วนทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ทั้งนี้ เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้น
ในรอบนี้ยังมีความแตกต่างจากรอบแรกคือ  มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ ใช้กับทุกกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  ได้แก่ กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรีกลุ่ม ค ๑ สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่ม ค ๒ สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญา
ตรี และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยาม
ที่ก าหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

๒. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในรอบใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาท่ีท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้
ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาโดยให้พิจารณาเพ่ิมเติม
ในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐ านหลั กสู ต ร ระดับ อุดมศึ กษา  พ .ศ . ๒๕๔๘  รวมทั้ ง ก รอบมาตรฐ านคุณวุฒิ ร ะดับ อุ ดมศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน  โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ  ๔ ด้านของ
สถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ส าหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการ
ประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย  (proceSS performance) ซึ่งได้ก าหนด
หลักการพัฒนาไว้ดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบ
ที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์
องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม พัฒนานักศึกษาการวาง
ระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน  จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุม
วิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์สื่ออุปกรณ์ การ
เรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบที ่๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล
รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัยการบริหารจัดการและการประกัน
คุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ ๔ การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความ
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พร้อมในการจัดการศึกษาประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐานด้าน
การด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการด าเนินการของ
สถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบัน
รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้ข้อมูล
ที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน
อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทุกปีการศึกษา
ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ  รวมทั้งการสร้างความ
มั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริม
สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่สถาบันอุดมศึกษา
ก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิต
ในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดย
คณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อนึ่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ  แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือก
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของ
สถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ทั้งนี้ ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้องสนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้
ตั้ ง แต่ ร ะดั บหลั กสู ต ร  คณะ  และสถาบั น  เ ช่ น  ระบบ  AUN - QA หรื อ  ระบบ  EdPEx หรื อ เป็ น ระบบที่
สถาบันอุดมศึกษา พัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณ
ภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อ
ต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๖ แห่ง 
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 



 

 คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สิงหาคม๒๕๕๘ 

๓. กระบวนกำรและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) 
เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บ
ข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้า
นี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิม
หรือตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่  ๑ – เดือน
ที ่๑๒ ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคมปีถัดไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน  โดยคณะกรรม การบริหาร
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดปี หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปีหรือ
งบประมาณพิเศษก็ได ้

วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
๑. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
๒. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ ๑๒ เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบCHE QA Online และให้มี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีท้ังระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 
๓. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online 
๔. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองระดับคณะ 
๕. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ  CHE QA Online และยืนยันผลการ

ประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว 
๖. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองระดับสถาบัน 
๗. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษาถัดไป 
๘. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานแผนปฏิบัติ
การประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 

๙. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบ CHE QA Online  
ภายใน ๑๒๐ วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ๑ ชุดอาจ
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ประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรก าหนดไว้ 
ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย ๓ คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและ
อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับการศึกษาเป็น

ดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ

ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใช้ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับ
สถาบัน ก าหนดไว้ ดังนี้ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย ๕ คน ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการประเมินฯ  เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 

สกอ. อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  สกอ. 
หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัสถาบัน เป็นดังนี้ 
๑. ประธานกรรมการ 

- ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น     ผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 

- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
๒. กรรมการ 

- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว     ไม่น้อย

กว่า ๒ ปี   
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  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผย
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๓๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

วิธีกำรประกันคุณภำพภำยใน ส ำหรับวิทยำลัยสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ของแต่ละวิทยาลัย  
      ๑.๑ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
   - จ านวนอย่างน้อย ๓ คน โดยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน เป็นบุคคลภายนอก
วิทยาลัย และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 
   - คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ของ สกอ. หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ที่สถาบันพระบรมราชชนก/
วิทยาลัย จัดฝึกอบรมให้ โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. และได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ของสถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัย  หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
   - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ๑ ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่ง
หลักสูตร หากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน  
       ๑.๒ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน 
   - จ านวนอย่างน้อย ๓-๕ คน 
   - ประธานและกรรมการทุกคน เป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนหรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ของ สกอ. หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
สถาบัน ที่สถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัย จัดฝึกอบรมให้ โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. และได้รับการขึ้นทะเบียนผู้
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ของสถาบันพระบรมราชชนก/วิทยาลัย  หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน  
๑. ประธานกรรมการ 

- ผู้ที่เป็น หรือเคยเป็นผู้บริหารวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับวิทยาลัย คณะหรือเทียบเท่า หรือ 

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น   ผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 

- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
๒. กรรมการ 

- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงานขึ้นไป ไม่น้อย

กว่า ๒ ปี  
 ๒. การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
      ๒.๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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            ๑) วิทยาลัยจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online 
โดยท าการประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และคณะกรรมการฯ ด าเนินการประเมินคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร พร้อมทั้งยืนยันผลการประเมินหลักสูตร ที่ได้ประเมินไปแล้ว 
      ๒.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
   ๑)  วิทยาลัยน าผลการประเมินระดับหลักสูตร มาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ
สถาบัน 
   ๒) วิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และคณะกรรมการฯ ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพ ระดับสถาบัน พร้อมทั้งยืนยันผลการประเมินระดับสถาบัน 
  ๓. ผู้บริหารวิทยาลัยน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ 
  ๔. ทุกวิทยาลัยด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน ให้
แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภำยใน ๑๒๐ วัน 
นับจำกสิ้นปีกำรศึกษำ และจัดส่งรายงานอีกหนึ่งฉบับ มายังกลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก  

จากระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (๒๕๕๗-๒๕๖๑) ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คอื ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เนื่อง
ด้วยวิทยาลัยซึ่งไม่ได้มีการจัดการศึกษาในระดับคณะวิชา ดังนั้นจึงมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๒ ระดับ 
ได้แก่ ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน (วิทยาลัย) โดยมีโครงสร้างตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส าหรับวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้ 

ตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
ระดับหลักสูตร ระดับสถาบัน (วิทยาลัย) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
๑. การก ากับมาตรฐาน ๑ . ๑  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 
(ปริญญาตรี เกณฑ์ ๔ ข้อ) 

๑. การผลิตบัณฑิต ๑.๑ ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

๒. บัณฑิต   ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

๒.๒ การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   
(ขอไม่ประเมิน) 

๓. นักศึกษา ๓.๑ การรับนักศึกษา  
๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

๑.๔ การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

๔. อาจารย์ ๔.๑ การบริหารและพัฒนา ๒. การวิจัย ๒.๑ ระบบและกลไกการ
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ตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
ระดับหลักสูตร ระดับสถาบัน (วิทยาลัย) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 

อาจารย ์ บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งช้ีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
ระดับหลักสูตร ระดับสถาบัน (วิทยาลัย) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
 ๔.๒ คุณภาพอาจารย์  ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ 
๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
๕. หลักสูตร การเรียน
ก า ร ส อ น  แ ล ะ ก า ร
ประเมินผู้เรียน 

๕.๑ สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

๓. การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียน การ
สอน 

๔. การการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๕.๓ การประเมินผู้เรียน ๕. การบริหารจัดการ ๕.๑ การบริหารของสถาบัน
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

๕ . ๔  ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  ร ะดั บ อุดมศึ กษ า
แห่งชาติ 

๕.๒ ผลการบริหารงาน 
ของคณะ (ขอไม่ประเมิน) 

๖. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๕.๓ ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

รวม ๑๔ ตัวบ่งช้ี รวม ๑๑ ตัวบ่งช้ี 
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บทที่ ๓ 
นิยำมศัพท์           

กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในองค์กร
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเขาถึงความรู้ 
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่ งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิง
แข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี ๒ ประเภท คือ 

๑. ควำมรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็น ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติ
ญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลาย
ลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง  จึงเรียกว่าเป็นความรู้
แบบนามธรรม 

๒. ควำมรู้ที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธี 
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 นพ.วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมาย ของค าว่า “การจัดการความรู้” คือเครื่องมือเพ่ือการบรรลุ เป้าหมาย
อย่างน้อย ๔ ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคนบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 

กำรจัดกำรควำมรู้เป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงน้อย ๖ ประกำรต่อควำมรู้ ได้แก่ 
(๑) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(๒) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(๓) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(๔) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(๕) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสกัด 

“ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(๖) การจดบันทึก “ขุมความรู้ ” และ “แก่นความรู้ ” ส าหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุดความรู้   ที่

ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
โดยที่การด าเนินการ ๖ ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ ที่ชัดแจ้งอยู่ใน

รูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ ฝังลึกอยู่  ในสมอง (Tacit 
Knowledge) ที่อยู่ ในคน ทั้งท่ีอยู่ ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ ในสมอง (เหตุผล) และอยู่ ในมือ และส่วนอ่ืนๆ ของ
ร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู้ เป็นกิจกรรมที่คนจ านวนหนึ่งท ารวมกันไม่ใช้กิจกรรมที่ท าโดยคนคน
เดียว 

 
กำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ในลักษณะของ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับ
คณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเป็นกรรมการพิจารณา
ด้วย 

กำรเทียบเคียงผลกำรด ำเนินงำน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของ
ตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
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 กำรบูรณำกำร (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากรการปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-
wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการ
ด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
สมบูรณ์ 
 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ หมายถึง โครงการร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับนำนำชำติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่าง
น้อย ๕ ประเทศท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 กำรเผยแพร่งำนสร้ำงสรรค์ในระดับภูมิภำคอำเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐ 
ประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดง
ในต่างประเทศ 

อำเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian 
Nations) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บูรไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ
เวียดนาม 

กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) 
โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ 
อย่างน้อยร้อยละ  ๒๕ โดยต้องมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจาก
หน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย ๓ หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า      ร้อยละ ๒๕ 
 กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
(Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย ๓ 
ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ 

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได ้

งำนวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าว่าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูล
ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดย
มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจาก
แนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และ
คุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (๑) ทัศน์
ศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม 
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (๒) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางค์ศิลป์ 
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นาฏศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (๓) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์
รูปแบบต่างๆ 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการ
สรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ประสบกำรณ์ด้ำนกำรท ำวิจัย หมายถึง มีประสบการณ์ด้านการทาวิจัยเป็นผลส าเร็จมาแล้วโดยมีหลักฐาน
เป็นผลงานที่นาเสนอในที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer Review) หรือตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง 
(Peer Review) หรือเป็นผลงานที่เป็นรูปเล่มซึ่งนาเสนอแหล่งทุนวิจัยหรือนาเสนอผู้ว่าจ้างในการท าวิจัยนั้นๆ และเป็น
ผลงานที่แหล่งทุนวิจัยหรือผู้ว่าจ้างวิจัยได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสาร
หลักสูตร ทั้งนี้ การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียน
เอกสารอ้างอิงทางวิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 
  ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ  หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) 
หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา ๕ ปี เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้อง มีการก าหนดตัว
บ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์
โดยสถาบันน าแผนกลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  
 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินของสถาบันที่
สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์
และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเทากับ
เวลาที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่
ต้องการใช้วาสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดิน หรือเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมี
การระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุน
ของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน ๑ ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม
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ต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้นๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการ
ด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

พหุวิทยำกำร หรือ สหวิทยำกำร หลักสูตรพหุวิทยำกำร 
พหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หรือ สหวิทยำกำร (Interdisciplinary) หมายถึง การใช้องค์ความรู้

หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์
ความรู้ใหม่ และพัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

หลักสูตรพหุวิทยำกำร (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุ
ศาสตร์เขามาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ องค์
ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้น 

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทยศาสตร์)ภูมิศาสตร์
สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี) 

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช้พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
(ที่มา: คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ 

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๙) 
 พิชญพิจำรณ์ (Peer review) หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 

ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผลออกมา

ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ
ข้อมูลป้อนกลับซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ ที่เปิด
สอน มิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา (Field of Education) เดียวกัน
ตาม ISCED ๒๐๑๓ (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้ง ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
หนังสือเวียนที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๕๐๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔)  

หน่วยงำนหรือองค์กำรระดับชำติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (เช่น 
ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การ
กลางระดับชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค่า สภาวิชาชีพ)  

หลักธรรมาภิบาล๑ หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ใน
การบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขว้าง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่
รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ 
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอกเป็นต้น 
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หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะน ามาปรับใช้ใน
ภาครัฐมี ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้ ๒ 

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดย
การปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่
เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดง
ถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการ
ด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

๖) หลักการมีส่วนรวม (Participation) คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือ ประเด็นที่ส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุ้นส่วนการพัฒนา 

๗) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ
จากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการ
แทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่
บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรั บปรุง
กระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

๘) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหาร 
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดคานที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติ
ไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
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๑ ดูเพ่ิมเติม “คู่มือนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร.) 
๒ ดูเพ่ิมเติม “คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance Rating)” ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 

อำ จ ำ ร ย์  ห ม า ย ถึ ง  ค ณ า จ า ร ย์  ซึ่ ง จ ะ มี ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร  ที่ ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย  อ า จ า ร ย์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

อำจำรย์ประจ ำ หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาท าการ) (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา          พ.ศ. ๒๕๔๘) 

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงาน จะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการ
ระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า ๙ เดือน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่
น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนด ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการ
ท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุให้มีในปีที่ประเมิน ดังนี้ 

๙-๑๒ เดือน   คิดเปน็ ๑ คน 
๖ เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๙ เดือน คิดเป็น ๐.๕ คน 

 น้อยกว่า ๖ เดือน  ไม่สามารถน ามานับได้ 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ

เรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า  ๕ คน และทุก
คนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตร        พหุวิทยาการได้อีก ๑ หลักสูตร 
โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๙วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุด
เพียง ๒ หลักสูตรเท่านั้น 

หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับการน าเสนอหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และเสนอให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบ ตามแบบฟอร์ม สมอ.๐๘ ภายใน ๓๐ วัน 
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๑ ให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐาน
การศึกษาของวิทยาลัย โดยเน้นให้ฝ่าย ภาควิชา และงาน มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และสร้างความพร้อมที่จะให้หน่วยงานภายในและภายนอกเข้าตรวจสอบเพ่ือการประเมินและ
รับรองคุณภาพ 
๒ ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นทีมขับเคลื่อนระบบและ
กลไกประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่วิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ก ากับ ติดตาม ตลอดจนกระตุ้นและสนับสนุนให้การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายคุณภาพของวิทยาลัย 
๓ ก าหนดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ ที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
๔ ส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอกได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
๕ สนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย ด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย 
๖ เสริมสร้างขวัญก าลังใจและสนับสนุนให้มีการพัฒนากิจกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้
คุณภาพไปสู่แนวปฏิบัติดี (Good Practice) และใช้กลไกการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
บูรณาการเข้ากับตัวบ่งชี้คุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและน าไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) ด้านคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
  เพ่ือให้ภารกิจในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้ก าหนดระบบ  กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
๑ กำรควบคุมคุณภำพ  (Quality Control) จัดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือ
ควบคุมปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ โดยจัดท า
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้เน้นที่ระบบการก ากับดูแลตนเอง (Self Regulation System) ในระดับบุคคล กลุ่มงาน
และวิทยาลัย 
๒ กำรตรวจติดตำมคุณภำพ (Quality Audit) เป็นการติดตามตรวจสอบระดับวิทยาลัย กลุ่มงาน โดยเน้นที่
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน มีการก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ รวมถึงหลักฐานต่างๆ วิธีการที่ใช้ 
คือ ตรวจสอบหลักฐาน หรือรายงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติ นักศึกษา หรือผู้ใช้บริการ 

๘  นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของวิทยำลัย 
 

๙ ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของวิทยำลัย 
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๓ ระบบกำรประเมินคุณภำพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าคุณภาพกิจกรรมเฉพาะ
อย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพการวิจัย คุณภาพของการสอน โดยมีจุดเน้นที่กลุ่ม
งาน การประเมินจะใช้วิธีการประเมินตนเองจากหลักฐาน (Self Assessment Report) 
  เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุด วิทยาลัยได้มีแนวทางการควบคุมคุณภาพ  
(Quality Control) การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
เป็น ๔ ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) ดังนี้  
๑  Plan (กำรวำงแผน) เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมิน โดยน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปี
ก่อนหน้าและผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นข้อมูลในการวางแผน โดยการก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน การก าหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน
วิธีการด าเนินงาน จัดท าแผนการก ากับกิจกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้ เพื่อใช้ในการประเมินผล  หากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการประกันคุณภาพ หรือตัวบ่งชี้ หรือ
เกณฑ์การประเมิน จะประกาศให้ทุกหน่วยงานในวิทยาลัย ได้รับทราบ  

๒  Do (กำรด ำเนินงำน) เป็นการปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ กรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จะต้องมีการปรับแผนใน
ระหว่างด าเนินการ โดยมีค าอธิบายและเหตุผลประกอบ การด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงาน
เริ่มตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  

๓  Check (กำรประเมินผล) เป็นการรวบรวมข้อมูลของผลการด าเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นตัวบ่งชี้ที่ตั้ง
ไว้ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนในขั้นตอนที่ ๑ เพ่ือประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรและ
วิทยาลัย โดยในการประเมินนี้จะต้องพิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลงาน  

๔  Act (กำรปรับปรุง) วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยน าข้อเสนอ และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงาน ท าแผนประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณของปีถัดไป รวมทั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพน าผลการประเมิน และผลการด าเนินงานมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในปีถัดไปให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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บทที่ ๔ 
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร  
ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ การด าเนินงาน

และการบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าส าคัญที่สุด ซึ่งควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

๑. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาว่า
หลักสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้องโดยให้พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

๒. ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การด าเนินการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ซึ่ง สกอ. ได้ก าหนดแนวทางการเผยแพร่หลักสูตรไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๓. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณวุฒิ ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที ่เน้นกระบวนการ จะ
ประเมินในลักษณะของพิชญพิจารณ์ (peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้
ประเมินเพ่ือให้สามารถน าไปพิจารณาตามบริบทของสถาบันได้ และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนใน
แต่ละระดับส าหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา 

๔. สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดย
มีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทุก
ระบบต้อง ได้ รับการเห็นชอบจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบและให้มีการจัดส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลพ้ืนฐานให้กับ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตัวอย่างการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ที่เทียบเคียงได้ เช่น ผลการประเมินหลักสูตรของ AUN QA ผลการประเมินหลักสูตร
วิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากองค์การวิชาชีพระดับนานาชาติ เช่น AACSB (ส าหรับหลักสูตรทางด้าน
บริหารธุรกิจ) ABET (ส าหรับหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์) และหลักสูตรที่ได้รับการตรวจประเมินเป็น
ประจ าและผ่านการรับรองโดยสภาวิชาชีพ 
 
 
 
 
 



 

 คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สิงหาคม๒๕๕๘ 

กรอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบในกำร
ประกันคุณภำพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งช้ี 

อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

๑. การก ากับมาตรฐาน ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี เกณฑ ์๔ ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ ์๑๒ ข้อ 

๒. บัณฑิต ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/    ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

  ๒.๒ การได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

๓. นักศึกษา ๓.๑ การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 
    - การเตรียมความพร้อมก่อนเขาศึกษา 
  ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ  
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

    - การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์  
และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

    - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

  ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
    - อัตราการส าเร็จการศึกษา 
    - ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา 
๔. อาจารย์ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- การบริหารอาจารย์ 
    - การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
  ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
    - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  (วิทยำลัย

สังกัด สบช. ขอไม่ประเมิน) 
    - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
    - จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา

เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
    - ความพึงพอใจของอาจารย์ 



 

 คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สิงหาคม๒๕๕๘ 

องค์ประกอบในกำร
ประกันคุณภำพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งช้ี 

อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

๕. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร - การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้นๆ 

  ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การก าหนดผู้สอน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการจัดการเรียนการ
สอน 
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดบับัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอสิระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  ๕.๓ การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    - การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
    - การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ 
    ประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) 
    - การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๕.๔  ผลการด าเนินงานหลักสูตร 

ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๖. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดย
มีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

    - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

    - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ



 

 คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สิงหาคม๒๕๕๘ 

องค์ประกอบในกำร
ประกันคุณภำพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งช้ี 

อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรด ำเนินงำนใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
องค์ประกอบท่ี ๑   กำรก ำกับมำตรฐำน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่หลักส าคัญประการหนึ่ง คือ การพิจารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย
ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้
พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ  รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และได้ประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับต่างๆ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐาน
การศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดด าเนินการหลักสูตรให้มีหรือหลักสูตรปรับปรุงต้องใช้เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ดังกล่าว 

ในการควบคุมก ากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว  โดยหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีจะพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าว ๔ ข้อ และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะพิจารณาตามเกณฑ์
ดังกล่าว ๑๒ ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

 

 

 



 

 คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สิงหาคม๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และที่สถำบันพระบรมรำชชนกเพิ่มเติม 

เกณฑ์กำรประเมิน ปวส. ตรี (เฉพำะวิทยำลัยพยำบำล) ตรี โท 
๑. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า ๓ คน และเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า ๑ หลักสูตรไม่ได้ 
และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า ๕ คน และเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า ๑ 
หลักสูตรไม่ได้ และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ 
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า ๕ คน และเป็น
อาจารย์ประจ าเกินกว่า ๑ 
หลักสูตรไม่ได้ และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ไม่น้อยกว่า ๕ คน และเป็นอาจารย์
ประจ าเกินกว่า ๑ หลักสูตรไม่ได้ 
และประจ าหลักสูตรตลอดระยะ 
เวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร
นั้น 

๒. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
อย่างน้อย ๒ คน 

คุณวุฒิระดับปริญญาโททางการ
พยาบาล ที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
การสอนทางการพยาบาลครบทุก
สาขาหลักทางการพยาบาล  ได้แก่  
๑. การพยาบาลผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ 
๒. การพยาบาลเด็ก 
๓. การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ 
๔. การพยาบาลอนามัยชุมชน 
๕. สูติศาสตร์/การพยาบาลแม่ และ
เด็ก  

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย  
๒ คน 

มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน 

๓. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

    คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จ านวนอย่างน้อย ๓ คน 

๔. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน    ๑. อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ
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เกณฑ์กำรประเมิน ปวส. ตรี (เฉพำะวิทยำลัยพยำบำล) ตรี โท 
ปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชา นั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
๒. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 
๓. มีประสบการณ์ในการท าวิจัย 
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 
หมำยเหตุ  หลักสูตรปริญญาโท 
ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๐๖
(๔)/ว๘๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค. 
๒๕๕๕ ก าหนดว่า ให้อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกเป็น
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทได้ แม้จะยังไม่มีผลงานวิจัย
หลังจากส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ 
ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่
เริ่มสอน จะต้องมีผลงานวิจัยจึงจะ
สามารถเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับ
ปริญญาเอก และเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกได้ 
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เกณฑ์กำรประเมิน ปวส. ตรี (เฉพำะวิทยำลัยพยำบำล) ตรี โท 
๕. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษา การค้นคว้า
อิสระ 

   ๑. เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง ทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา  
หมำยเหตุ  การพิจารณากรณีอาจารย์
เกษียณอายุงานหรือลาออกจากราชการ 
ดังนี ้

๑) หลักสูตรสามารถจ้างอาจารย์ 
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุงานหรือ
ลาออกจากราชการ กลับเข้ามาท างาน
แบบเต็มเวลาหรือบางเวลาได้โดยใช้
ระบบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
คือมีสัญญาจ้างท่ีให้ค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนและมีการก าหนดภาระงานไว้
อย่างชัดเจน อาจารย์ดังกล่าวสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 



 

 คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สิงหาคม๒๕๕๘ 

เกณฑ์กำรประเมิน ปวส. ตรี (เฉพำะวิทยำลัยพยำบำล) ตรี โท 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ
อาจารย์ผู้สอนได้ 

๒) “อาจารย์เกษียณอายุงาน” 
สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักได้ต่อไป 
จนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา หาก
นักศึกษาได้รับอนุมัติโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ก่อนการเกษียณอายุ 

๖. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี) 

   ๑. เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 
๒. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ 
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  
หมำยเหตุ  แนวทางบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗.๖ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะ  หมายถึ ง  บุ คลากรที่ มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ที่เปิดสอนเป็นอย่างดี ซึ่งอาจเป็น



 

 คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สิงหาคม๒๕๕๘ 

เกณฑ์กำรประเมิน ปวส. ตรี (เฉพำะวิทยำลัยพยำบำล) ตรี โท 
บุคลากรที่ ไม่อยู่ ในสายวิชาการ 
หรือเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน โดยไม่ต้องพิจารณาด้าน
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ เ ฉ พา ะ  ที่ จ ะ เ ป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
ต้องเป็นบุคลากรประจ าในสถาบัน
เท่านั้น ส่วนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะ
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม อาจเป็นบุคลากรประจ าใน
สถาบันหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูงในสาขาวิชา
นั้ น ๆ  เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ใ น ร ะดั บ
หน่วยงานหรือระดับกระทรวงหรือ
วงการวิชาชีพด้านนั้นเทียบได้ไม่ต่ า
กว่าระดับ ๙ ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์
แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 

๗. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

   ๑. อาจารย์ประจ าและผู้ทรง 
คุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ



 

 คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สิงหาคม๒๕๕๘ 

เกณฑ์กำรประเมิน ปวส. ตรี (เฉพำะวิทยำลัยพยำบำล) ตรี โท 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ 
๒. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา  

๘. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

   (เฉพาะแผน ก เท่านั้น) 
ต้องเป็นรายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม
ในการประชุมทางวิชาการ
(proceedings) หรือวารสาร หรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หมำยเหตุ  วิทยานิพนธ์ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับสิ่งประดิษฐ์ การจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถ
ทดแทนการตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการได้  โดย
พิจารณาจากปีที่ได้รับสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร ไม่ใช่ปีที่ขอจด 

๙. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
 

   วิทยำนิพนธ์  
อาจารย์ ๑ คน ต่อ นักศึกษา ๕ คน  
กำรค้นคว้ำอิสระ  
อาจารย์ ๑ คน ต่อ นักศึกษา ๑๕ คน   



 

 คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สิงหาคม๒๕๕๘ 

เกณฑ์กำรประเมิน ปวส. ตรี (เฉพำะวิทยำลัยพยำบำล) ตรี โท 
  หากเป็นที่ปรึกษาทั้ง ๒ ประเภท
ให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาท่ีท า
วิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบเท่ากับ 
นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน  

หมำยเหตุ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๑๐ ก าหนดว่า อาจารย์ประจ า 
๑ คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ไม่
เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใดมี
อาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่
จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน 
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา
นั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๐ คน เพื่อ
สนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มี
ความพร้อมทางด้านทุนวิจัยและ
เครื่องมือวิจัย รวมทั้งผู้ที่ด าเนิน
โครงการวิจัยขนาดใหญ่อย่าง
ต่อเนื่อง ในการผลิตผลงาน 

๑๐. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ  

   ควรมีอย่างน้อย ๑ เรื่อง ในรอบ ๕ 
ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน  
หมำยเหต ุเป็นเจตนารมณ์ท่ีประสงค์
ให้มีการพัฒนางานวิจัยอย่างสม่ าเสมอ  



 

 คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สิงหาคม๒๕๕๘ 

เกณฑ์กำรประเมิน ปวส. ตรี (เฉพำะวิทยำลัยพยำบำล) ตรี โท 
๑๑. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
โดยสถาบันพระบรมราชชนก   
และส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ ๖) 
หมำยเหตุ   ยกเว้นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ 
จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสถาบันพระ
บรมราชชนก และส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ ๔ 

ต้องไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัต/ิให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/ สถาบัน 
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งาน 
ในปีที่ ๖) 
 

ต้องไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุง
ให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/ 
สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ ๖) 
หมำยเหตุ  ส าหรับหลักสูตร ๕ ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ ๗ หรือ
หลักสูตร ๖ ปี ประกาศใช้ในปี ที่ 
๘  

ต้องไม่เกิน ๕ ปี (จะต้องปรับปรุงให้
เสร็จและอนุมัต/ิให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ ๖) 
 

๑๒. การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร และการ
เรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑ - ๕ ต้อง
ด าเนินการทุกตัว หรือเป็นไปตาม
หลักสูตรก าหนด 

 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑ - ๕  ต้อง
ด าเนินการทุกตัว 

 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑ - ๕  ต้อง
ด าเนินการทุกตัว 

 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ ๑ - ๕ ต้อง
ด าเนินการทุกตัว 

 

รวม เกณฑ์ ๔ ข้อ เกณฑ์ ๔ ข้อ เกณฑ์ ๔ ข้อ เกณฑ์ ๑๒ ข้อ 

 



 

 คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สิงหาคม๒๕๕๘ 

- เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ หากมีการประกาศใช้
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่ เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้ จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด 

   - วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่มีการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อให้ 
   เหมาะสม และเป็นไปตามเกณฑ์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของแต่ละหลักสูตรก าหนด  

 
ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑  ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน  (งดใช้เกณฑ์ข้อ ๑๒ มาเป็นเงื่อนไข
ในการตัดสินว่าหลักสูตร “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน”)  และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์)  
 
หลักฐำนเอกสำรที่ต้องกำรนอกเหนือจำกเอกสำรประกอบแต่ละรำยตัวบ่งช้ี 

๑.  เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 

๒.  หนังสือน าที่ สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
๓. กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ

หลักสูตร รวมทั้งหลักฐานการอนุมัติ หรือให้การเห็นชอบหลักสูตรจากสภาการพยาบาลในกรณีของวิทยาลัยพยาบาล  



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

องค์ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 
 
 พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะ
พลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชนรวมทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมา เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ  คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จาก     ตัวบ่งชี้ 
ดังต่อไปนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
   ภายใน ๑ ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ 
  ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับ 
  การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑ คุณภำพบัณฑิต/ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 
 แห่งชำติ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์   
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ. ๒ ซึ่งครอบคลุม
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต/
ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ส าหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประเมินคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
จะต้องครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพอย่างน้อย ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ๒) ด้าน
สมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป และ ๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน  
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม ๕) 
 
สูตรกำรค ำนวณ    
 คะแนนที่ได้  =  
 
 
ข้อมูลประกอบ   
 จ านวนบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
ของจ านวนบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 
 

 

 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒ (ปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรี/ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำหรือ 
ประกอบอำชีพอิสระภำยใน ๑ ปี 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตปริญญาตรี/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาค
นอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา  ๑ ปี นับจากวันที่
ส าเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับ
กรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละ
ของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยน
งานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบ อาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ 
 
สูตรกำรค ำนวณ   
๑. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
ตามสูตร 

 
 

 
 
 
การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิต/ผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 

 คะแนนที่ได้ =     
 

 

หมำยเหตุ  :  จ านวนบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจ านวน 
                 บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

      จ านวนบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

                         จ านวนบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

X ๑๐๐ 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี/ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี

                                            ๑๐๐ 
X ๕ 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒ (ปริญญำโท)  ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทท่ีได้รับ 
กำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพ่ือหาค าตอบที่มีความ
น่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพ่ือจัดท าผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ความรู้อย่าง
เป็นระบบและสามารถน าเผยแพร่ให้เป็นประโยชนต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑ์กำรประเมิน       
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาเป็น

คะแนนระหว่าง ๐ – ๕ ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ   
๑. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร  
  
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
  

คะแนนที่ได้ =  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

                           จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

X ๑๐๐ 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

                                                        ๔๐ 
X ๕ 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

๐.๑๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
๐.๒๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
๐.๔๐ - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 
๐.๘๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจงให้ กพอ./กก่อ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑.๐๐ - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อ

ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
หมำยเหตุ  

๑. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ี 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
๒. ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้นับผลงานทุกช้ินที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน 

ปีการประเมินนั้น ๆ 

๓. ในกรณีที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาไม่พิจารณาตัวบ่งช้ีนี้ 
๔. การนับผลงานวิจัยให้นับตามปีปฏิทิน 

 
 
 
 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

องค์ประกอบท่ี ๓ นักศึกษำ 
 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง  คือ นักศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพนักศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร  ซึ่งต้องเป็นระบบที่
สามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาและการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะ
การวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 

 

ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑ ประกอบด้วย ๔ กลุ่ม หลัก ได้แก่ (๑) กลุ่มวิชา
หลัก (core subjects) (๒) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (๓) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
น วั ต ก ร ร ม (learning and innovation skills) แ ล ะ  (๔ ) ก ลุ่ ม ทั ก ษ ะ ส า ร ส น เ ท ศ  สื่ อ แ ล ะ
เทคโนโลยี (information, mediaand technology skills) 

 

ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมาก คือ 
๑) กลุ่มทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  ได้แก่ (๑) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา

(criticalthinking and problem solving) (๒ ) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์  ( innovation and creativity) 
(๓) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaboration) 

๒) กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
ประกอบด้วย การรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ICT (ICT literacy) 

๓) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุ่น (adaptability and flexibility) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and self-
direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social and cross-cultural interaction) ความรับผิดชอบ
และความสามารถผลิตผลงาน (accountability and productivity) ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม
(leadership and social responsibility)  

 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบด้านนักศึกษา เริ่มด าเนินการตั้งแต่ระบบการรับ
นักศึกษา การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ภายใต้การด าเนินการดังกล่าวให้
พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑   กำรรับนักศึกษำ  
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ  
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  

คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละ
หลักสูตร จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่
สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และ
สอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัด
นักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน
เพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

- การรับนักศึกษา  
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

 

 ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำร
ด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้ได้นักศึกษำที่มีควำมพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร  
 
เกณฑ์กำรประเมิน    

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดในการ

ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูลหลักฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 

 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้
ชัดเจน 

 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒   กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ  



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ  
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานหรือการเตรียมความพร้อม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพ่ือให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการ
ดูแล ให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการป้องกันหรือการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการ
ส่งเสริม การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้ได้มาตรฐานสากล  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อย ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี  
- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา  
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  

  

 ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำร
ด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้ได้นักศึกษำเรียนอย่ำงมีควำมสุข และมีทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพใน
อนำคต  
 
เกณฑ์กำรประเมิน      

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/ 
ด าเนินงาน 

 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการ
ปรับปรุง/ 
พัฒนา
กระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/

ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐาน

เชิงประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้
ชัดเจน 

 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๓.๓  ผลที่เกิดกับนักศึกษำ 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน  มีอัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นต่อไปนี้ 

- การคงอยู่ 
- การส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ไม่มีการรายงาน

ผลการด าเนินงาน  
 มีการรายงานผล 

การด าเนินงานใน
บางเรื่อง  

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้  

 

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในบางเรื่อง 

 

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง  

 

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ 
ทุกเรื่องตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้  

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง 

 มีผลการด าเนินงานท่ี
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผลการ
ด าเนินงานท่ีโดดเด่น
อย่างแท้จริง  

 
หมำยเหตุ  สถาบันพระบรมราชชนกจะถือเอาจ านวนนักศึกษาใหม่ ในวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน  
              เป็นจ านวนเต็มของนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษานั้นๆ  
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

องค์ประกอบท่ี ๔  อำจำรย์ 
   
  อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิต ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกัน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการ
ปฎิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงานตลอดจนการ
ก ากับดูแลและการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย์เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ได้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร 
เพ่ือให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร  มีจ านวนอาจารย์ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 

  องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์ และ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

 
ตัวบ่งช้ีที ่๔.๑  กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก
อาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว 
เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ มีการวางแผนและการลงทุน
งบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- ระบบการบริหารอาจารย์  
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

  ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำร
ด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้หลักสูตรมีอำจำรย์ที่มีคุณสมบัติเหมำะสม ทั้งในด้ำนวุฒิกำรศึกษำและต ำแหน่งทำง
วิชำกำร เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรส่งเสริมให้มีกำรเพิ่มพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถของอำจำรย์ เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรของหลักสูตร  

เกณฑ์กำรประเมิน      
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไป 

สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๒  คุณภำพอำจำรย์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ โดย
ท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต อัน
สะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
  ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้ จะประกอบด้วย 

-  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
-  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ
ลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้น ๆ  

เกณฑ์กำรประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
 หลักสูตรระดับปริญญำตรี  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  
= ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
 หลักสูตรระดับปริญญำโท   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  
= ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป  

สูตรกำรค ำนวณ     
๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 
 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้    =   
 
 
หมำยเหตุ  :  คุณวุฒิปริญญำเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่เหมาะสมกว่า 
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

          จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

                 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
X ๑๐๐ 

X ๕ 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

* ส ำหรับหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) วิทยำลัยสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก 
 ตัวบ่งชี้ : ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒไิม่ต่ ำกว่ำปริญญำโท 
          เกณฑ์กำรประเมิน   
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – 
๕ 
 หลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  
= ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
 
ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ
องค์การระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน   
หลักสูตรระดับปริญญำตรี  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม ๕  = ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญำโท  
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม ๕  = ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 

สูตรกำรค ำนวณ  : 
๑. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามสูตร 
 
 
 
 
๒. แปลงคา่ร้อยละท่ีค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้ 

               ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ X ๕ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร                     

                จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
 

X ๑๐๐ 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

๐.๒๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับชาติ 

๐.๔๐  - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม 
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา 
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอ 
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. 
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี ๒ 

๐.๘๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน 
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ 
ทั่วไป และแจงให้ กพอ./กก่อ.ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน 
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.๒๕๕๖ 
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผานเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางให้ด าเนินการ 
- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบให้มและได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผานเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว 
- ต าราหรือหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

    แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อ
ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
หมำยเหตุ 

๑. ผลงานวิจัยที่มีช่ือนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันและนับในตัวบ่งช้ีนี้แล้ว สามารถน าไปนับในตัวบ่งช้ีผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ 

๒. การนับผลงานวิจัยให้นับตามปีปฏิทิน 

ตวับ่งชี้ท่ี ๔.๓  ผลที่เกิดกับอำจำรย์ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้  
  ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
ในประเด็นต่อไปนี้  

- การคงอยู่ของอาจารย์  
- ความพึงพอใจของอาจารย์  

 
เกณฑ์กำรประเมิน   

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ไม่มีการรายงาน 

ผลการด าเนินงาน  
 มีการรายงานผล

การด าเนินงาน 
ในบางเรื่อง  

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงาน 
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้  

 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก 
เรื่องตามค าอธิบายใน
ตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในบางเรื่อง 

 

 มีการรายงานผลการ 
ด าเนินงานครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้   

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้น 
ในทุกเรื่อง 

 

 มีการรายงานผล 
การด าเนินงานครบ 
ทุกเรื่องตามค าอธิบาย 
ในตัวบ่งชี้  

 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน 
ทุกเรื่อง 

 มีผลการด าเนินงานท่ี 
โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นในสถาบัน
กลุ่มเดียวกัน โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานท่ี 
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

องค์ประกอบท่ี ๕  หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
 
แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ใน 
การบริหารจัดการ ๓ ด้านที่ส าคัญ คือ (๑) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (๒) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
เรียนการสอน (๓) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตรประกอบด้วย หลักสูตรการ
เรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด ตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทัน
ความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งต้องเป็น
บุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนานักศึกษาให้เต็มศักยภาพ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้ พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑   สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้ บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก ๕ ปี แต่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร 
ควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดย
สนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะ
ด้านการวิจัยและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ  

 

 ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำร
ด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้หลักสูตรมีควำมทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและ ควำม
ต้องกำรของประเทศ 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง เห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 
 
 
 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๒  กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชา
นั้นๆ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับ
โอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้
ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจนส าเร็จการศึกษา  

กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ ๒๑ ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการ
ท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอน
สมัยใหม่ต้องใช้สื่อเทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้
อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอน 
จะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- การก าหนดผู้สอน  
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ และ มคอ.๔)  
  และการจัดการเรียนการสอน  
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ   
  วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ 
  สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์  
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมี 
  ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ 
  ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา  

  
 ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผล 
กำรด ำเนินงำนทั้งหมด ที่ท ำให้กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตอบสนองควำมแตกต่ำงของผู้เรียน  
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ก่อให้เกิดผลกำรเรียนรู้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
 
เกณฑ์กำรประเมิน    



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ  
มีกลไก 

 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบ

กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง 
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดย 
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๓  กำรประเมินผู้เรียน 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
             การประเมินนักศึกษามีจุดมุ่งหมาย ๓ ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพ่ือให้ข้อมูล
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา (assessment for learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  (assessment of learning) 
การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือจุดมุ่งหมายประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความ
เหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน
ที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง 
(authentic assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการประเมินที่สะท้อนความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง (real world) และมีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษา
สามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริงของ
นักศึกษา ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบประเมินวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระที่มีคุณภาพด้วย  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ  
  มคอ.๗)  
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
 

ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผลกำร
ด ำเนินงำนทั้งหมดที่สะท้อนสภำพจริงด้วยวิธีกำรหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและ
ผู้เรียนมีแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต่อไป 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

เกณฑ์กำรประเมิน :    
 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน

การก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ

กลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่

การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน

กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง เห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๔  ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.๒) หมวดที่ ๗ ข้อ ๗ ที่หลักสูตร
แต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) 
 

เกณฑ์กำรประเมิน  
 

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
       มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
       มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๕๐  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๘๐.๐๑-๘๙.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
       มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๐๐  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๙๐.๐๐-๙๔.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
       มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๕๐  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๙๕.๐๐-๙๙.๙๙ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
       มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๗๕  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๑๐๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี  
       มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ 
 

* ส ำหรับหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) วิทยำลัยสังกัดสถำบันพระบรมรำชชนก 
 ตัวบ่งชี้ : ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่หลักสูตรก ำหนด 
 

เกณฑ์กำรประเมิน   
มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี    
        มีค่าคะแนนเท่ากับ ๐  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๘๐  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี  
        มีค่าคะแนนเท่ากับ ๓.๕๐  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๘๐.๐๑-๘๙.๙๙  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี  
        มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๐๐  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๙๐.๐๐-๙๔.๙๙  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี 
        มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๕๐  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๙๕.๐๐-๙๙.๙๙  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละปี  
        มีค่าคะแนนเท่ากับ ๔.๗๕  
มีการด าเนินงานร้อยละ ๑๐๐  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามที่หลักสูตรระบุไว้ในแต่ละป ี
        มีค่าคะแนนเท่ากับ ๕ 
องค์ประกอบท่ี ๖  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

 
ในการด าเนินการบริหารหลักสูตร จะต้องมีปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย ความพร้อมทางกายภาพ ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อม
ด้านการให้บริการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด การบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ Wifi และอ่ืนๆ รวมทั้งการบ ารุงรักษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ 

 

องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จะพิจารณาได้จาก 
 

ตัวบ่งชี้  ๖.๑  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๖.๑  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ  
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   
  ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ 
และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์  

ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน 
อย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้  

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 

 ในกำรประเมินเพื่อให้ทรำบว่ำอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจำรณำในภำพรวมของผล
กำรด ำเนินงำนทั้งหมดที่สะท้อนกำรจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอน และส่งผลให้
ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 

๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด

ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบ มีกลไก 
 ไม่มีการน า

ระบบกลไกไปสู่ 
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/ 
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก

ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ

ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจาก 
ผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง เห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีได้ชัดเจน 

 

 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

บทที ่๕ 
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับสถำบัน 

 
ระดับวิทยำลัย  ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร  และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับวิทยาลัย  
ดังนี้ 
 

องค์ประกอบในกำร 
ประกันคุณภำพ 

วิทยำลัย 

 
ตัวบ่งช้ี 

 
เกณฑ์พิจำรณำ 

๑. การผลิตบัณฑิต ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของ 
ทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยรับผิดชอบ 

 ๑.๒ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่มี 
คุณวุฒิปริญญาเอก 

 ๑.๓ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (วิทยำลัยสังกัด สบช. ขอไม่ประเมิน) 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
 ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๒. การวิจัย ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

 ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับ 
วิทยาลัย 

 ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับ 
วิทยาลัย 

๓. การบริการวิชาการ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๔. การท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

๕. การบริหารจัดการ ๕.๑ การบริหารของวิทยาลัยเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

 ๕.๒ ผลการบริหารงานของคณะ (วิทยำลัย
สังกัด สบช. ขอไม่ประเมิน) 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

 ๕.๓ ระบบการก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร และวิทยาลัย 
 

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

   

องค์ประกอบท่ี ๑ กำรผลิตบัณฑิต 
พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน  เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการ
การเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 
ตัวบ่งชี้ จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้  คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑   ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินการของแต่ละหลักสูตรในวิทยาลัย ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่

วิทยาลัยรับผิดชอบ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่วิทยาลัยรับผิดชอบ 

 
สูตรกำรค ำนวณ 
 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
หมำยเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องน าคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาค านวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่วิทยาลัยรับผิดชอบ 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒   อำจำรย์ประจ ำวิทยำลัยที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้   

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดั งนั้น วิทยาลัยจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป็นคะแนนระหว่าง ๐ – ๕ 
 

เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค๒ 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม ๕ =  
ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
 
 
 
 
๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 
หมำยเหตุ : 

๑. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่
เหมาะสมกว่า ทั้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๒. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อ ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้ค านวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจ า ที่ระบุในค าชี้แจงเกี่ยวกับการนับจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
            จ านวนอาจารย์ประจ าวิทยาลัยทั้งหมด  

X ๑๐๐ 
 

                ร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
     ร้อยละของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยที่มีวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

X ๕ 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๔  กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อการ
บริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

๑. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในวิทยาลัย 
๒. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ 

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
๓. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
๔. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก 

คะแนนเต็ม ๕ 
๕. น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 

การประเมินสูงขึ้น หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ - ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๕  กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ  อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 
กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา  เป็น
กิจกรรมที่ผู้ เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา  สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม 
สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ์
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

๑. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของวิทยาลัย โดยให้นักศึกษามี 
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

๒. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยวิทยาลัย 
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
๔. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
๕. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
๖. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 
 

 
องค์ประกอบท่ี ๒  กำรวิจัย 
 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกัน ขึ้นกับสภาพแวดล้อมและ
ความพร้อมของแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตามทุกวิทยาลัยจ าเป็นต้องมี พันธกิจนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของพันธกิจ
วิทยาลัย ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะ

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ – ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมีส่วนประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการคือ ๑) วิทยาลัยต้องมีแผนการ
วิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน ๒) คณาจารย์มีส่วน
ร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอ่ืนๆ ของ
วิทยาลัย และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน  ๓  ตัวบ่งชี้   คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๑  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนว

ทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับ
บุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย  การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย
อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

 เกณฑ์มำตรฐำน 
๑. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร 

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
   - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์ 

เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
   - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
       - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) 

๓. จัดสรรงบประมาณของวิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
๔. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม 

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่อง 
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 ๖. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ 
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒  เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  
 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุน
งานวิจัย ดังนั้น วิทยาลัยจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในวิทยาลัย และท่ีได้รับจากภายนอกวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการ
ท าวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของวิทยาลัย   
  นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยที่วิทยาลัยได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ  ที่แสดงถึง
ศักยภาพด้านการวิจัยของวิทยาลัย  
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับวิทยาลัย เป็นคะแนนผลรวมของเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและ
ภายนอกวิทยาลัยของอาจารย์และนักวิจัยทุกคน/ทุกชิ้นงาน ต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมดของวิทยาลัย   
 
สูตรกำรค ำนวณ 
 
คะแนนที่ได้ =  
 
 
 
หมายเหตุ   ๑.  การนบัจ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัใหน้บัตามปีการศึกษา 
      ๒.  ใหน้บัเฉพาะอาจารย์และนกัวิจยัทกุคนทีป่ฏิบติังานจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของเงินสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยทุกคนและทุกชิ้นงาน 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมดของวิทยาลัย 

 

 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๓  ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
  ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจั ยได้
สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ  ผลงาน
ทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCIหรือ Scopus หรือตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส า ห รั บ ก า ร เ ผ ย แ พ ร่ ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร  พ .ศ .๒ ๕ ๕ ๖  ผ ล ง า น ไ ด้ รั บ ก า ร จ ด 
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
ผลงานที่ท าร่วมกับอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
  คะแนนที่ได้ในระดับวิทยาลัย เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมดในวิทยาลัย 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
 
คะแนนที่ได้ =    
 
 
 
 
หมำยเหตุ   ๑.  การนับจ านวนผลงานทางวิชาการให้นับตามปีปฏิทิน 
               ๒.  ให้นับอาจารย์และนักวิจัยประจ าทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

                             จ านวนอาจารย์และนักวิจัยท้ังหมดในวิทยาลัย 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

 ก ำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้ 
ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพ 

๐.๒๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 

๐.๔๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล  ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย  หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป  และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๖๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ 

๐.๘๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจงให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน  ๓๐  วันนับแต่ วันที่ ออกประกาศ  (ซึ่ ง ไม่อยู่ ใน  Beall’s list) หรือตี พิม พ์ ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ 

๑.๐๐ - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจัดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การของต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการ ต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full 
paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  
 
 
 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

องค์ประกอบท่ี ๓  กำรบริกำรวิชำกำร 
 
  การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  สถาบันพึง
ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมี
ความเชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความ
เหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดย
กว้าง รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย  เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของ
สถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพ่ือ
ตอบค าถามต่างๆ หรือเพ่ือชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว 
สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพ่ือใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของ
สถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้  คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑   การบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๓.๑  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 
  การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยควรค านึงถึง
กระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย น ามาจัดท าแผน
บริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการท่ีท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่วิทยาลัยจัดท าเพ่ือสร้างประโยชน์
แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์
จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 ๑. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือระหว่าง
ภาควิชาหรือหลักสูตร 
 ๒. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ ๑ 
 ๓. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 ๔. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. วิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมาย 
 ๖. ทุกภาควิชาหรือหลักสูตรมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัย
ตามข้อ ๒ โดยมีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของอาจารย์ทั้งหมดของวิทยาลัย 
 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 

 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ - ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

องค์ประกอบท่ี ๔  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น 

สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจ
มีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละวิทยาลัย และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม 
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้  คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๑  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
๓. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
๕. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
๗. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ – ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ - ๗ ข้อ 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

องค์ประกอบท่ี ๕  กำรบริหำรจัดกำร 
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยท าหน้าที่

ในการก ากับดูแลการท างานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล(Good GoVernance) 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน  ๒  ตัวบ่งชี้  คือ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
 กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๑  กำรบริหำรของวิทยำลัยเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน 
และเอกลักษณ์ของวิทยำลัย 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนเพ่ือ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการ
บริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตาม
พันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

๑. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์  SWOT กับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยและพัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ 

๒. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่    ประกอบ
ไปด้วย ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร  สัดส่วนค่าใช้จ่ ายเ พ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์  บุคลากร  
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

๓. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของวิทยาลัยและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
๕. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบโดยครอบคลุม 

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  
๖. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 
๗. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

ภายในตามระบบและกลไกที่วิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

 
 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๓ - ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ - ๖ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 
 
หมำยเหตุ 
๑) แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ต้องวางแผนตามปีงบประมาณ  
๒) ในการประเมินตามตัวบ่งชี้นี้  ให้ใช้ปีงบประมาณ โดยคิดจากปีการศึกษาบวกหนึ่ง เช่น ปีการศึ กษา ๒๕๕๗  
    ให้ใช้แผน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
๓) การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน  ได้แก่ 
 ๓.๑) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่า
ใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ให้คิดตามปีงบประมาณ 
 สูตรกำรค ำนวณ 
 
 
 
 ๓.๒) สินทรัพย์ถาวรต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
       สินทรัพย์ถาวร หมายถึง สินทรัพย์ที่วิทยาลัยครอบครองในฐานะนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยจัดเป็น
ประเภทย่อย ๓ ประเภท คือ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และที่ดิน  ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสินทรัพย์ถาวรจะแสดงถึงการ
จัดสรรเงินของวิทยาลัยที่จะน าไปใช้จ่ายในหมวดครุภัณฑ์และการก่อสร้างอาคาร 
 สูตรกำรค ำนวณ 
 
 
 
 ๓.๓) ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบด าเนินการ 
        รายได้ทั้งหมดของวิทยาลัยภายหลังที่หักจากงบด าเนินการทั้งหมดออกแล้ว โดยแสดงในรูปของร้อย
ละของงบด า เนินการ  เป็นการแสดงให้ เห็นถึ งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเงินของ
สถาบันอุดมศึกษา และใช้บ่งบอกเสถียรภาพทางการเงินและศักยภาพด้านทรัพยากรการเงินของวิทยาลัยในระยะ
ยาว ทั้งนี้ให้คิดตามปีงบประมาณ 
               งบด าเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน  โดยไม่รวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  งบด าเนินการคิดจากทั้งสองแหล่ง คือ จาก
งบประมาณแผ่นดิน และงบเงินรายได้ (เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน) ทั้งนี้ให้คิดตามปีงบประมาณ 
 สูตรกำรค ำนวณ 
 
  
 
๓.๔) งบประมาณส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่ออาจารย์ประจ า 
       เงินที่วิทยาลัยจัดสรรเพื่อพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ได้แก่เงินที่ใช้เพื่อ 
       ๑. การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น 

 

สินทรัพย์ถาวรในปีงบประมาณนั้น 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น 

เงินเหลือจ่ายสุทธิในปีงบประมาณนั้น 
งบด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 

X ๑๐๐ 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

      ๒. การส่งบุคลากรไปอบรม หรือดูงาน 
      ๓. การฝึกอบรมที่วิทยาลัยจัดขึ้นเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ 

 สูตรกำรค ำนวณ 
 
 
 
 ๓.๕) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศต่อนักศึกษาเต็มเวลา    
เทียบเท่า 
        ค่าใช้จ่ายที่วิทยาลัยใช้เพ่ือการพัฒนาระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศที่ใช้เพ่ือการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ งบด าเนินการและงบลงทุนที่ใช้ในการจัดซื้อระบบ  อุปกรณ์ โปรแกรม 
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการ
สอนและการค้นคว้าของนักศึกษา ค่าจ้างบุคลากร ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ 
 สูตรกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินจัดสรรส าหรับการพัฒนาคณาจารย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในปีการศึกษานั้น 
จ านวนอาจารย์ประจ าในปีการศึกษานั้น 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศในปีงบประมาณนั้น 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในปีงบประมาณนั้น 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวบ่งช้ีที ่๕.๓  ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 
ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ 

วิทยาลัยมีหน้าที่ก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและวิทยาลัย โดยมี
การด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน  

๑. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัยให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  

๒. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ ๑ และรายงานผลการ
ติดตามให้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  

๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

๔. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
๕. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการ

ด าเนินงานของวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

บทที ่๖ 
แนวทำงกำรวิเครำะห์และสรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสมกับ

บริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย  เพ่ือให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์ ขั้ น ต่ า ที่ ป ร ะ เ ท ศ ก า ห น ด แ ล ะ มุ่ ง สู่ เ ป้ า ห ม า ย  จุ ด เ น้ น  จุ ด เ ด่ น  ห รื อ 
เอกลักษณข์องสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 
เพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการ
ด าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก าหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ โดยที่มีกลไกการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/ผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม เมื่อครบหนึ่งปีการศึกษา ก็
ต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว  เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาในปีถัดไป โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจงผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ได้ก าหนดให้รายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.๗) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น สอดคล้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 ทั้งนี้ เนื่องจากวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีการประเมินคุณภาพภายใน ๒ ระดับ ได้แก่ 
ระดับหลักสูตร และระดับสถาบัน (วิทยาลัย) โดยการสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑. ระดับหลักสูตร  มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๖ องค์ประกอบ  ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต 
องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี ๑ ตัวบ่งชี้จ านวนเกณฑ์



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ขึ้นอยู่กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้
มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมี
ผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก าหนด และจะมีการประเมิน ค ะ แ น น คุ ณ ภ า พ ข อ ง
หลักสูตรในองค์ประกอบที่ ๒ –  ๖   
ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซึ่งการแปลผลจะเป็นการอธิบายว่า 
 
คะแนนระดับหลักสูตร = ๐ หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = ๐.๐๑ – ๕.๐๐ หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ 

     ตามคะแนนที่ได้  ดังนี้ 
 
 

 
 

คะแนน ระดับคุณภำพ 
๐.๐๑ – ๒.๐๐ น้อย 
๒.๐๑ - ๓.๐๐ ปานกลาง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ดี 
๔.๐๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวมเฉลี่ย = คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ ๑๓ ตัว

บ่งชี้ 
                                                   ๑๓ 
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แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/สถาบันต้อง
ประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ ๒ ถึงองค์ประกอบที่ ๖ ด้วย เพ่ือให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง 
โดยการวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงาน
ระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ ๒ ถึงองค์ประกอบที่ ๖ เกี่ยวกับจุดเด่น 
และจุดที่ควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 

 หมำยเหตุ   ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ และ ๔.๓ เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 

 
องค์ 

ประกอบ 
ที ่

 
คะแนน 
ผ่ำน 

 
จ ำนวน 
ตัวบ่งช้ี 

 
I 

 
P 

 
O 

 
คะแนน 
เฉล่ีย 

 
ผลกำรประเมิน 
๐.๐๑ – ๒.๐๐ ระดับคุณภำพน้อย 
๒.๐๑ – ๓.๐๐ ระดับคุณภำพปำนกลำง 
๓.๐๑ – ๔.๐๐ ระดับคุณภำพดี 
๔.๐๑ – ๕.๐๐ ระดับคุณภำพดีมำก 

๑ ไม่ผ่านการประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

๒ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ 

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ ๒
-๖

 

๒ - - ๒.๑, ๒.๒   

๓ ๓ ๓.๑, ๓.๒, ๓.๓ - -   

๔ ๓ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓ - -   

๕ ๔ ๕.๑ ๕.๒, ๕.๓, ๕.๔ -   

๖ ๑ - ๖.๑ -   

รวม ๑๓ ๗ ๔ ๒   

         ผลกำรประเมิน 
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ตัวอย่ำงรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ  
องค์ประกอบท่ี ๒ - องค์ประกอบท่ี ๖ 
 
จุดเด่น 
๑. 
๒. 
จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. 
๒. 
 
๒. ระดับสถำบัน (วิทยำลัย) 

การประเมินระดับสถาบัน (วิทยาลัย) จะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารวิทยาลัยใน ๔ พันธกิจ รวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการของวิทยาลัยด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็น
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพ่ือให้ผู้บริหารได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ตามตาราง
ต่อไปนี้ 

 
ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรประเมินระดับสถำบัน (วิทยำลัย) 

 
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑  เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรของทุกหลักสูตร 

วิทยาลัยควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย 
ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบ 
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉล่ีย ผลกำรประเมิน 

 
 

ตัวบ่งช้ี 

 

I 

 

P 

 

O 

 
คะแนน 
เฉล่ีย 

๐.๐๐ - ๑.๕๐ กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ กำรด ำเนินงำนระดับดี 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

๑ ๔    ๑.๒ ๑.๔, ๑.๕ ๑.๑   

๒ ๓ ๒.๒ ๒.๑ ๒.๓   

๓ ๑ - ๓.๑ -   

๔ ๑ - ๔.๑ -   

๕ ๒ - ๕.๑, ๕.๓   -   

รวม ๑๑ ๒ ๗ ๒   

ผลกำรประเมิน      



 

คู่มือ QA วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เมษายน ๒๕๕๙ 
  

ตัวอย่ำงรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ  
องค์ประกอบท่ี ๑ - องค์ประกอบท่ี ๕ 
จุดเด่น 
๑. 
๒. 
จุดที่ควรพัฒนำ 
๑. 
๒. 

 

 


