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ระบบและกลไกการรับนักศึกษาระบบคัดตรงจากพ้ืนท่ี 

ลํา 
ดับ 

ป	การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

 เป$าหมาย มีการรบันักศึกษาใหม( จํานวน 120 คน  
1  อาจารย,ประจาํหลักสูตร และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรกําหนดเป$าหมายจาํนวนรับ
นักศึกษา โดยพจิารณาจากแผนการรับ
นักศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
และตามเกณฑ,มาตรฐานของสภาการ
พยาบาล ในการควบคุมอัตราส(วนอาจารย,
ต(อนักศึกษาให6เป7นไปตามเกณฑ, 
 

2  - วิทยาลัยแจ6งเป$าหมายจํานวนรับนักศึกษา
ต(อสถาบันพระบรมราชชนก - สถาบันพระ
บรมราชชนกส(งข6อมูลการจัดสรรโควตา
ให6กับวิทยาลัย 
- สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข6าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจําป;
การศึกษา ๒๕๕๘ ระบบคัดตรงจากพื้นท่ี 

3  นายแพทย,สาธารณสุขจังหวัด แต(งต้ัง
คณะอนกุรรมการดําเนินการรับสมัครและ
คัดเลือก ประกอบด6วย คณะอนกุรรมการ
ประชาสัมพันธ, , คณะอนกุรรมการรับสมัคร , 
คณะอนกุรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ , 
คณะอนกุรรมการประมวลผล , 
คณะอนกุรรมการตัดสินผลการคัดเลือก , 
คณะอนกุรรมการจัดกิจกรรมเข6าค(าย ,
คณะอนกุรรมการประเมินคะแนนกิจกรรมเข6า
ค(าย และคณะอนกุรรมการตรวจสอบผลตรวจ
ร(างกาย 

4  - คณะกรรมการดําเนินการรับสมัครฯ 
กําหนดองค,ประกอบและเกณฑ,ในการรับ
สมัครและคัดเลือกดังน้ี 
1.เกณฑ�ในการสมัครเข�าศึกษา 
   1.1 กาํลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษามัธยม
ตอนปลาย จากโรงเรียนท่ีต้ังอยู(ในอําเภอท่ี
สมัคร 
   1.2 ผลการเรียน (GPAX) ไม(น6อยกว(า 
2.50 และกลุ(มสาระวิชาวิทยาศาสตร, และ
คณิตศาสตร, ไม(น6อยกว(า 2.50 
   1.3 ผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป (GAT) 
ไม(น6อยกว(า 100 คะแนน และผลการสอบ
ความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาด6าน
วิทยาศาสตร, (PAT2) ไม(น6อยกว(า 70 
คะแนน 
2. องค�ประกอบที่ใช�ในการคัดเลือก 
   2.1 ผลการสอบความถนัดท่ัวไป ร6อยละ 
40 
   2.2 ผลการทดสอบความถนัดทาง

 

กําหนดแนวทางการคัดเลือก 

 

แต(งต้ังคณะกรรมการดําเนินการรับ
สมัคร และคัดเลือก 

เริ่มต6น 

กําหนดเป$าหมายจํานวนการรับ
นักศึกษา 

A 

แจ6งเป$าหมาย 
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ลํา 
ดับ 

ป	การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

วิทยาศาสตร, ร6อยละ 40 
   2.3 ผลการประเมินสมรรถนะในการเข6า
ค(าย ร6อยละ 20 
3. คุณสมบตัิทั่วไป 
   3.1 ภูมิลําเนาตามทะเบยีนบ6านอยู(ใน
จังหวัดท่ีมีโควตาเข6าศึกษา ไม(น6อยกว(า 1 ป; 
หรือบิดา มารดา หรือผู6ปกครองโดยชอบ
ธรรม ไม(น6อยกว(า 5 ป; นับถึงวันเปNดภาค
การศึกษา 
      3.2 อายุไม(ตํ่ากว(า 18 ป; และไม(เกนิ 35 
ป;บริบูรณ, 
      3.3 ส(วนสูงไม(ตํ่ากว(า 150 เซนติเมตร 
      3.4 เป7นผู6ที่มีสุขภาพร(างกาย และจิตใจ
สมบูรณ, 
      3.5 ถ6าเป7นชายต6องไม(เป7นผู6ถูกคัดเลือก
เข6ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2558 
      3.6 ผู6ใช6สิทธิบุตรข6าราชการกระทรวง
สาธารณสุข ต6องเป7นบุตรโดยกําเนิดหรือ
สายโลหิตเท(าน้ัน 
4. คุณสมบตัิด�านการศึกษา 
    4.1 กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา ช้ัน
มัธยมศึกษา ช้ันป;ที ่6 หลักสูตรการศึกษาใน
โรงเรียน โปรแกรมท่ีเป7นคณิตศาสตร, 
วิทยาศาสตร, ไม(รับผู6จบการศึกษานอก
โรงเรียน 
    4.2 หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน ใช6
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ(มสาระการเรียนรู6วิทยาศาสตร, 
รวมกันไม(น6อยกว(า 22 หน(วยกิต สาระ
คณิตศาสตร,รวมกันไม(น6อยกว(า 12 หน(วยกิต 
และกลุ(มสาระการเรียนรู6ภาษาอังกฤษ 
รวมกันไม(น6อยกว(า 9 หน(วยกิต 

5  คณะอนุกรรกมารประชาสัมพันธ,ดําเนินการ
เผยแพร(การรับสมัครและคัดเลือก โดยติดต(อ
ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เขตท่ี 23, และ 25 และลงพื้นท่ีชี้แจงแนว
ทางการสมัคร และคัดเลือกตามโรงเรียน 
มัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ี จังหวัดขอนแก(น 
และสกลนคร 

6  คณะอนุกรรมการรับสมัคร ดําเนินการรับ
สมัครโดย ให6ผู6สมัครยื่นใบสมัคร พร6อม
เอกสารหลักฐานประกอบด6วย บัตรประจําตัว
ประชาชน รูปถ(าย สําเนาทะเบยีนบ6านฉบับ
จริง และสําเนา หนังสือรับรองผลการเรียน , 
ใบประกาศผลการทดสอบความถนัดท่ัวไป 
และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และ
วิชาการด6านวิทยาศาสตร,  

เผยแพร(และประชาสัมพันธ,ระบบ
การรับสมัคร 

 

รับสมัคร 

A 
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ลํา 
ดับ 

ป	การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

7  - คณะอนุกรรมการประมวลผล ประมวล
คะแนนโดยให6สัดส(วนนํ้าหนักการทดสอบ
ความถนัดท่ัวไป และผลการทดสอบความ
ถนัดทางวิทยาศาสตร, อย(างละ 40 เปอร,เซ็น 

- คณะอนุกรรมการเรียงลําดับคะแนนโดยแยก
เป7นรายอําเภอของแต(ละจังหวัด 

8  - วิทยาลัยประกาศรายช่ือผู6มีสิทธิ์เข6าค(ายโดย
คัดเลือกจากผู6ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับของ
แต(ละอําเภอ 
 
 
 
 

9  - ผู6มีสิทธิ์เข6าค(าย เข6าร(วมกิจกรรมค(าย To Be 
PBRI NURSE โดยมีกิจกรรมในการประเมิน
สมรรถนะ ดังน้ี 
1.ด6านคุณธรรมจริยธรรม 
2.ด6านทักษะทางป_ญญา 
3.ด6านทักษะความสัมพันธ,ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
4.ด6านทักษะการส่ือสาร 

10  -  คณะอนุกรรมการประมวลผล ประมวล
คะแนนโดยคิดค(านํ้าหนักการเข6าค(ายเป7น
ร6อยละ 20 รวมถึงคะแนน GAT และ PAT2 
ร6อยละ 80 รวมเป7นร6อยละ 100 และ
เรียงลําดับสูงสุดของแต(ละอําเภอ 

- วิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือก โดย
ประกาศรายช่ือตัวจริงท่ีมีคะแนนสูงสุดของ
แต(ละอําเภอ 
 
 

11  - ผู6ผ(านการคัดเลือกท่ีเป7นตัวจริงของแต(ละ
อําเภอเข6ารับการตรวจร(างกายตาม
แบบฟอร,มท่ีวิทยาลัยฯ กําหนด 
 
 
 
 

12  - คณะกรรมการตรวจสอบผลการตรวจ
ร(างกายและบันทึกผลในแบบฟอร,ม
ตรวจสอบผลตรวจร(างกาย 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประมวลผลการคัดเลือก 

 

ประกาศรายช่ือผู6มีสิทธิ์เข6าค(าย 

 

ดําเนินกิจกรรมค(าย 

 
 

ประกาศผลผู6ผ(านการคัดเลือก 

 
 

ผู6ผ(านการคัดเลือกตรวจร(างกาย 

 

ตรวจสอบผลตรวจร(างกาย 

A 
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ลํา 
ดับ 

ป	การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

13  - วิทยาลัยประกาศรายช่ือผู6มีสิทธิ์เข6าศึกษา
ทางเว็บไซต, www.bcnkk.ac.th 
 
 
 

14  - ผู6มีสิทธิ์เข6าศึกษาชําระค(าลงทะเบียนและ
ค(าใช6จ(ายในการศึกษา โดยโอนเข6าบัญชี
วิทยาลัยฯ ตามจํานวนท่ีกําหนด 

- งานทะเบียนจัดประมวลผลตรวจสอบการ
ชําระเงินและรายงานผู6อาํนวยการวิทยาลัย 

15  - วิทยาลัยประกาศรายช่ือนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตในเว็บไซต, 
www.bcnkk.ac.th 

- งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา 
กลุ(มวิชาการ ประกาศกาํหนดการและแนว
ทางการรายงานตัวเข6าศึกษา ในเว็บไซต, 
www.bcnkk.ac.th 

- งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา 
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม( โดยดําเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานท่ัวไป หลักฐานเอกสาร
การศึกษา บันทึกประวัตินักศึกษา และใบ
แจ6งย6ายสําเนาทะเบยีนบ6าน และหลักฐาน
การชําระค(าใช6จ(ายในการศึกษา 

16  - งานทะเบียนวัดและมวลผลการศึกษา บนัทึก
ผลการรายงานตัวของนักศึกษาใหม( ในระบบ
รับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราช
ชนก และรายงานผลการดําเนินงานต(อ
ผู6อํานวยการวิทยาลัย 

17  - เม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน คณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือก ประเมินกระบวนการ
ดําเนินงาน และกาํหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงคร้ังต(อ 
 

18  กําหนดแนวทางการปรับปรุงคร้ังต(อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศรายช่ือผู6มีสิทธิ ์
เข6าศึกษา 

 

ชําระค(าลงทะเบียน 

 

ประกาศรายช่ือนักศึกษา 

 

บันทึกผลการรายงานตัว 

สิ้นสุด 

 

 

ประเมินผล 

 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 
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ระบบและกลไกการรับนักศึกษาระบบสอบตรงและสอบกลาง 

ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558  
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

 เป�าหมาย มีการรับนักศึกษาใหม� จาํนวน 120 คน  
1  อาจารย"ประจาํหลักสูตร และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรกําหนดเป+าหมายจาํนวนรับ
นักศึกษา โดยพจิารณาจากแผนการรับ
นักศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
และตามเกณฑ"มาตรฐานของสภาการพยาบาล 
ในการควบคุมอัตราส�วนอาจารย"ต�อนักศึกษา
ให4เป5นไปตามเกณฑ" 
 
 

2     วิทยาลัยแจ4งเป+าหมายจํานวนรับนักศึกษา
ต�อสาถบันพระบรมราชชนก 
   สถาบันพระบรมราชชนกส�งข4อมูลการ
จัดสรรโควตาให4กับวิทยาลัย พร4อมกับคู�มือ
การคัดเลือกบุคคลเข4าศึกษาฯ เพือ่เป5น
แนวทางในการดําเนินการคัดเลือก 

3  ผู4อํานวยการวิทยาลัยฯ แต�งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกโดยมี
อาจารย"ประจาํหลักสูตร เข4าร�วมเป5น
คณะกรรมการดําเนินงาน ซ่ึงประกอบด4วย
คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการรับ
รายงานตัว คณะกรรมการตรวจสอบผล
ตรวจร�างกาย และคณะกรรมการสัมภาษณ" 
 

4  คณะกรรมการกําหนดแนวทางการดําเนินการ
คัดเลือกโดยมอบหมายให4คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตทิั่วไป  ประกอบด&วย 
   1.ภูมิลําเนาตามทะเบยีนบ4านอยู�ในจังหวัดท่ี
มีโควตาเข4าศึกษา ไม�น4อยกว�า 1 ป@ หรือบิดา 
มารดา หรือผู4ปกครองโดยชอบธรรม ไม�น4อย
กว�า 5 ป@ นับถึงวันเปAดภาคการศึกษา 
   2.อายุไม�ตํ่ากว�า 18 ป@ และไม�เกิน 35 ป@
บริบูรณ" 
   3.ส�วนสูงไม�ตํ่ากว�า 150 เซนติเมตร 
   4.เป5นผู4ที่มีสุขภาพร�างกาย และจิตใจ
สมบูรณ" 
   5.ถ4าเป5นชายต4องไม�เป5นผู4ถูกคัดเลือกเข4ารับ
ราชการทหารในเดือนเมษายน 2558 
   6.ผู4ใช4สิทธิบุตรข4าราชการกระทรวง
สาธารณสุข ต4องเป5นบุตรโดยกําเนิดหรือ
สายโลหิตเท�าน้ัน 
   คุณสมบตัิด&านการศึกษา ประกอบด&วย 
    1.กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา ช้ัน
มัธยมศึกษา ช้ันป@ที ่6 หลักสูตรการศึกษาใน
โรงเรียน โปรแกรมท่ีเน4นคณิตศาสตร" 

เริ่มต4น 

กําหนดเป+าหมายจํานวนการรับ
นักศึกษา 

 
แจ4งเป+าหมายจํานวนรับนักศึกษา 

กําหนดแนวทางการคัดเลือก 

กําหนดแนวทางดําเนินการคัดเลือก 

A 
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ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558  
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

วิทยาศาสตร" ไม�รับผู4จบการศึกษานอก
โรงเรียน 
   2.หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน ใช4
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กลุ�มสาระการเรียนรู4วิทยาศาสตร" 
รวมกันไม�น4อยกว�า 22 หน�วยกิต สาระ
คณิตศาสตร"รวมกันไม�น4อยกว�า 12 หน�วยกิต 
และกลุ�มสาระการเรียนรู4ภาษาอังกฤษ รวมกัน
ไม�น4อยกว�า 9 หน�วยกิต 
   คณะกรรมการตรวจสอบผลการตรวจ
ร�างกายดําเนินการตรวจสอบผลการตรวจ
ร�างกาย ซ่ึงผู4ได4รับการคัดเลือกจะต4องไม�เป5นผู4
ทุพพลภาพ และไม�มีโรคประจําตัวซ่ึงเป5น
อุปสรรคต�อการศึกษา โดยผู4ได4รับการคัดเลือก
แสดงผลการตรวจร�างกาย ท่ีได4รับการตรวจ
จากสถานบริการสุขภาพของรัฐตามแบบฟอร"ม
ท่ีกําหนด 

5  ผู4สมัครเข4ารับการคัดเลือก โดยสมัครผ�าน
ระบบออนไลน" ในเว็บไซต" 
http://admission.pi.in.th 
 
 

6  - กลุ�มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราช
ชนก ดําเนินการประมวลคะแนนโดยกาํหนด
สัดส�วนนํ้าหนักคะแนน ในระบบสอบตรง คือ 
ผลการสอบ GAT ร4อยละ 40 PAT 2 ร4อยละ 
60 ในระบบสอบกลาง GPAX ร4อยละ 20 ผล
การทดสอบ O-NET ร4อยละ 30 GAT ร4อย
ละ 20 และ PAT 2 ร4อยละ 30  

- กลุ�มพัฒนาการศึกษาประกาศช่ือผู4มีสิทธิ์
สัมภาษณ" และตรวจร�างกายในเว็บไซต" 
http://admission.pi.in.th 
 
 
 

7  คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ประชุม
เตรียมความพร4อมการสัมภาษณ"และตรวจ
ร�างกายโดยทบทวนแนวทางตามท่ีกําหนดไว4
เกี่ยวกบัการตรวจสอบคุณสมบัติ การ
ตรวจสอบผลตรวจร�างกายและการสัมภาษณ" 
 
 
 
 
 
 
 

ผู4สมัคร  สมัครผ�านระบบ
ออนไลน" 

ประกาศรายช่ือผู4มีสิทธิ์
สัมภาษณ" และตรวจ
ร�างกาย 

A 

ประชุมเตรียมความพร4อม
การสัมภาษณ" และตรวจ
ร�างกาย 
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ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558  
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

8  ผู4มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ" และตรวจร�างกาย 
รายงานตัวพร4อมแสดงเอกสารหลักสูตรฉบับ
จริงและสําเนา ประกอบด4วย 

1. ใบสมัคร 
2. บัตรประชาชน 
3. เอกสารรับรองผลการศึกษา 
4. ทะเบียนบ4าน 
5. กรณีใช4สิทธิ์บุตรข4าราชการ แสดง
ทะเบียนบ4านฉบับจริงของบิดามารดา และ
บัตรประจําตัวข4าราชการ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 
6. รายงานผลการตรวจร�างกายตาม
แบบฟอร"มท่ีกาํหนด 

9  - คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติการศึกษา ตามแนวทางท่ีกําหนด 
และบันทึกผลการตรวจในรายงานการ
ตรวจสอบหลักฐาน ประกอบการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานในวันสัมภาษณ"  

- คณะกรรมการตรวจสอบผลการตรวจ
ร�างกาย ดําเนินการตรวจสอบผลตรวจ
ร�างกาย แล4วบันทึกในแบบฟอร"มกรอบการ
ตรวจสอบผลการตรวจร�างกาย 
 
 

10  - กรณีผู4รับการคัดเลือก มีคุณสมบัติไม�ตรงตาม
เกณฑ" คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
หรือตรวจสอบผลตรวจร�างกายส�งเข4าพบ
คณะกรรมการอํานวยการ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ ช�วยเหลือ แก4ไข หรือตัดสิทธิ ์
ผู4รับการคัดเลือก 

11  - คณะกรรมการสัมภาษณ"ดําเนินการ
สัมภาษณ"สําหรับผู4รับการคัดเลือกท่ีมี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ" และมีผลการตรวจ
ร�างกายท่ีปกติ และบันทึกผลการสัมภาษณ" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู4มีสิทธิ์สัมภาษณ" และ
ตรวจร�างกายรายงานตัว 

ตรวจสอบ
หลักฐานและ

ตรวจสอบผลการ
ตรวจร�างกาย 

 

สัมภาษณ" 

A 

 

รายงานคณะกรรมการ
อํานวยการ 

ผ�าน 

ไม�ผ�านตัด
สิทธิ์ 
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ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558  
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

12  - คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ, 
คณะกรรมการตรวจสอบผลตรวจร�างกาย 
และคณะกรรมการสัมภาษณ" ประชุมสรุปผล
ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ" 
 
 
 

13  - คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ , 
คณะกรรมการตรวจสอบผลตรวจร�างการ 
และคณะกรรมการสัมภาษณ"รายงานผลการ
ดําเนินการต�อคณะกรรมการอาํนวยการ 
 
 
 
 

14  - คณะกรรมการอํานวยการ ประชุมพิจารณา
ผลการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตรวจสอบผลการตรวจร�างกาย และผลการ
สัมภาษณ" 

-  ประธานคณะกรรมการอาํนวยการรับรอง
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการตรวจ
ร�างกาย และผลการสัมภาษณ" 
 
 
 

15  คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ, คณะ
กรรมกรรมการตรวจสอบผลการตรวจร�างกาย 
และคณะกรรมการสัมภาษณ" บันทึกผลการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ บันทึกและยืนยันผลการ
ตรวจร�ายกาย บันทึกและยืนยันผลสัมภาษณ"
ในฐานข4อมูลการรับนักศึกษาของสถาบนัพระ
บรมราชชนก โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
ขั้นที่ 1  บันทึกการมารายงานตัวสัมภาษณ" 
“มา” หรือ “ไม�มา” 
ขั้นที่ 2 บันทึกผลการตรวจเอกสาร “ผ�าน” 
หรือ “ไม�ผ�าน” กรณีไม�ผ�านต4องระบุสาเหตุ 
“หลักฐานท่ัวไปไม�ครบ หรือไม�ถูกต4อง” 
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบผลตรวจร�างกาย “ผ�าน” 
หรือ “ไม�ผ�าน” กรณีไม�ผ�านต4องระบุสาเหตุ 
ขั้นที่ 4 การสัมภาษณ" “ผ�าน” หรือ “ไม�ผ�าน” 
กรณีไม�ผ�านต4องระบุสาเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 

A 

สรุปผลการดําเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานและ
สัมภาษณ" 

รายงานผลการดําเนินการ
ตรวจสอบหลักฐาน และ
สัมภาษณ" 

รับรองผลการ
ตรวจสอบ

หลักฐานและ
สัมภาษณ" 

บันทึกผลการตรวจสอบ
หลักฐานและสัมภาษณ" 

ผ�าน 

ไม�ผ�าน 
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ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558  
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

16  - ส�วนพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราช
ชนก ประกาศรายช่ือผู4มีสิทธิ์เข4าศึกษา 
  
 
 
 
 

17  - ผู4มีสิทธิ์เข4าศึกษาชําระค�าลงทะเบียนและ
ค�าใช4จ�ายในการศึกษา โดยโอนเงินเข4าบญัชี
วิทยาลัยฯ ตามจํานวนท่ีกําหนด 
 
 
 

18  - งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา 
กลุ�มวิชาการ ประกาศกาํหนดการและแนว
ทางการรายงานตัวเข4าศึกษา ในเว็บไซต" 
www.bcnkk.ac.th 

- งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา 
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม� โดยดําเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานท่ัวไป หลักฐานเอกสาร
การศึกษา บันทึกประวัตินักศึกษา และให4
แจ4งย4ายสําเนาทะเบยีนบ4าน และหลักฐาน
การชําระค�าใช4จ�ายในการศึกษา 

19  - งานทะเบียนวัดและมวลผลการศึกษา บนัทึก
ผลการรายงานตัวของนักศึกษาใหม� ในระบบ
รับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราช
ชนก และรายงานผลการดําเนินงานต�อ
ผู4อํานวยการวิทยาลัย 
 

20  - เม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน คณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือก ประเมินกระบวนการ
ดําเนินงาน และกาํหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงคร้ังต�อ 

 
 

21  กําหนดแนวทางการปรับปรุงคร้ังต�อไป 
 
 
 
 
 

 

สิ้นสุด 

 

 

ประเมินผล 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 

 

รับรายงานตัวนักศึกษาใหม� 

 

บันทึกผลการรายงานตัว 

 

ชําระค�าลงทะเบียนและ
ค�าใช4จ�าย 

ประกาศรายช่ือผู4มีสิทธิ์เข4า
ศึกษา 
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ระบบและกลไกการเตรียมความพร�อมก�อนเข�าศึกษา 

ลําดับ ป�การศึกษา 2558  

ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 
 เป"าหมาย นักศึกษามีระดับความคิดเห็นต!อการเตรียมความพร#อมอยู!ในระดับดี 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยฯ โดยงานพัฒนานักศึกษา วางแผนจัด
กิจกรรมการเตรียมความพร#อมของนักศึกษาใหม! 
โดยสํารวจความรู#ทางวิชาการ จากผลการสอบ 
ONET , GAT และ PAT2 และศึกษาจาก
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ในหมวดท่ี 3 
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและ
โครงสร#างของหลักสูตร ข#อ 2.3 ป?ญหาของ
นักศึกษาแรกเข#า  และ 2.4 กลยุทธC ในการ
ดําเนินการ 

2  งานอาจารยCประจาํหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณากิจกรรมการเตรียม
ความพร#อม โดยพจิารณาความสอดคล#องของ
วัตถุประสงคC รูปแบบการจัดกจิกรรมและการ
ประเมินผล   
 

3  งานพัฒนานักศึกษาดําเนินกิจกรรมการเตรียม
ความพร#อมของนักศึกษาใหม!  
 
 
 
 

4  - เม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน มีการประเมิน
กระบวนการดําเนินงาน และกําหนดแนวทางใน
การปรับปรุงคร้ังต!อ 
 
 

5  กําหนดแนวทางการปรับปรุงคร้ังต!อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ�มต้น 

สํารวจข#อมูลนักศึกษาและวางแผน
เตรียมความพร#อมนักศึกษา 

 

พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรม 

 

ดําเนินกิจกรรมเตรียมความพร#อม 

 

 

ประเมินผล 

สิ้นสุด 

 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 
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ระบบและกลไกการควบคุมการดูแล ให�คําปรึกษา วิชาการ วิชาชีพและการแนะแนวแก�นักศึกษาปริญญาตรี 

ลําดับ ป!การศึกษา 2558  
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

 เป&าหมาย การจัดบริการให�คําปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพและการใช�ชีวิตแก%นักศึกษาอยู%ในระดับดีมากค%าเฉล่ีย 4.51 ขึน้ไป 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ศึกษาข�อมูลการให�คําปรึกษา ป/การศึกษาท่ีผ%าน
มา 
2.กําหนดแนวทางและกระบวนการให�คําปรึกษา
ของวิทยาลัย โดยบูรณาการระบบให�คําปรึกษากบั
ระบบครอบครัวเสมือน และจัดทําคู%มืออาจารย6ที่
ปรึกษาเพื่อเป7นแนวทางในการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 

2   แต%งต้ังอาจารย6ทีป่รึกษา อาจารย6ประจาํช้ัน 
อาจารย6ที่ปรึกษานักศึกษาท่ีมีความเส่ียงสูง และ
กําหนดบทบาทหน�าท่ี 
     2.1 อาจารย6ทีป่รึกษา กาํหนดให�อาจารย6ที่
ปรึกษา 1 คน ต%อนักศึกษา 10 – 11 คน มีหน�าท่ีให�
คําแนะนําด�านวิชาการ วิชาชีพและด�านชีวิตส%วนตัว 
และมีการจัดเกบ็ข�อมูลด�านต%างๆ ของนักศึกษาเป7น
รายบุคคล 
     2.2 กาํหนดบทบาทอาจารย6ประจําช้ัน ช้ันป/ละ 
2 ท%าน มีหน�าท่ีดูแลการจัดระบบการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา 
     2.3 กาํหนดบทบาทอาจารย6เวรประจําวัน มี
หน�าท่ีดูแลนักศึกษาตลดอด 24 ช่ัวโมงวนัละ 2 
ท%านในวันราชการ และวันละ 3 ท%านใน
วันหยุดราชการ 
     2.4 กําหนดบทบาทอาจารย6ที่ปรึกษา นักศึกษา
ท่ีมีความเส่ียงสูง โดยแต%งต้ังอาจารย6ที่มคีวาม
เช่ียวชาญด�านการให�คําปรึกษา จํานวน 5 ราย มี
หน�าท่ีดูแลนักศึกษาท่ีมีความเส่ียงสูง (เช%น ผลการ
เรียนตํ่า สําเร็จการศึกษาช�า มีปAญหาด�านพฤติกรรม 
ฯลฯ)   

3  งานบริการและพัฒนานักศึกษา จัดบริการให�
คําปรึกษาท้ังด�านวิชาการ วิชาชีพและทักษะการใช�
ชีวิตโดยจัดการให�คําปรึกษา บูรณาการกับระบบ
ครอบครัวเสมือน 
3.1 จัดให�อาจารย6ที่ปรึกษาประจาํครอบครัว พบ
นักศึกษา เป7นเวลา 1ช่ัวโมงต%อสัปดาห6 (เวลา13.00-
14.00น ของวันพุธในMoral area)เพื่อให�คําแนะนํา
ด�านวิชาการ วิชาชีพและด�านชีวิตส%วนตัว และมีการ
จัดเก็บข�อมูลด�านต%างๆของนักศึกษาเป7นรายบุคคล 
ลักษณะของนักศึกษา จุดแข็ง จุดอ%อน เพื่อนําข�อมูล
นักศึกษามาแลกเปล่ียนในกลุ%มอาจารย6 เพื่อนําไป
พัฒนานักศึกษาต%อไป  
3.2 จัดให�มีอาจารย6ประจาํช้ันเพื่อดูแลการจัดระบบ
การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา  

จัดบริการการให�คําปรึกษาท้ังด�าน
วิชาการ วิชาชีพและทักษะการใช�ชีวิต 

เริ�มต้น 

วางแผนกําหนดแนวทางและ
กระบวนการให�คําปรึกษาท้ังด�าน
วิชาการ วิชาชีพ และทักษะการใช�ชีวิต 
โดยบูรณาการระบบการให�คําปรึกษา
ลงในระบบครอบครัว 

แต%งต้ังและกําหนดบทบาทหน�าท่ี 
อาจารย6ที่ปรึกษา อาจารย6ประจาํช้ัน 
อาจารย6ที่ปรึกษา นักศึกษาท่ีมีความ
เส่ียงสูง 

A 
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ลําดับ ป!การศึกษา 2558  
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

3.3 จัดให�มีอาจารย6เวรประจาํวันเพือ่ดูแลนักศึกษา
ตลอด 24 ช่ัวโมง 
3.4 จัดให�มีอาจารย6ที่ปรึกษานักศึกษาท่ีมีความเส่ียง
สูงเพื่อดูแลในกรณีนักศึกษามีความเส่ียงสูงท้ังด�าน
วิชาการและด�านส%วนตัวเช%น ผลการเรียนตํ่า สําเร็จ
การศึกษาช�า มีปAญหาด�านพฤติกรรม เป7นต�น ซ่ึง
อาจารย6ที่ปรึกษา จะส%งต%อให�อาจารย6ทีป่รึกษา
นักศึกษาท่ีมีความเส่ียงสูงเพื่อพิจารณาช%วยเหลือ
หรือหากเกินความสามารถให�ส%งต%อผู�เช่ียวชาญ
ต%อไป 

4  ดําเนินการวิเคราะห6ปAญหาและความต�องการการให�
คําปรึกษาวิชาการวิชาชีพ และการใช�ชวีติ โดย
รวบรวมจากผลการประเมิน การจัดบริการให�
คําปรึกษาท้ังอาจารย6และนักศึกษา เพือ่จัดทํา
แผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 

5  อาจารย6งานแนะแนวและให� คําปรึกษากํากับ
ติดตามผลการให�การ ช%วยเหลือนักศึกษา 
 
 
 
 

6  งานบริการและพัฒนานักศึกษา มีการประเมิน
คุณภาพของการดูแลให�คําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก%นกัศึกษาปริญญาตรี  โดย 
1. สรุปผลการดําเนินการช%วยเหลือ  
2. แจ�งผลการดําเนินการช%วยเหลือให�ผู� ท่ีเกี่ยวข�อง  
3. นําผลการประเมินการดําเนินงานไป พัฒนา
ปรับปรุง การแนะแนวและให�คําปรึกษาแก%นักศึกษา 

7  1. งานบริการและพัฒนานักศึกษา ประชุม 
ประเมินผลกระบวนการ 
 2. สรุปผลการประเมินกระบวนการ และนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาระบบการแนะแนวและให�
คําปรึกษาแก%นักศึกษา 

8  1. มีการนําผลการประเมินกระบวนการ และนําผล
การประเมินมาพัฒนาระบบ แลละกาํหนดแนว
ทางการปรับปรุงคร้ังต%อไป 
 
 
 
 
 

 

กํากับติดตามผลการช%วยเหลือ และ
แก�ไขปAญหาเป7นระยะ 

ดําเนนิวิเคราะห6ปAญหา
และความต�องการให�
คําปรึกษา วิชาการ 
วิชาชีพและการแนะ
แนวของนักศึกษา 

ประเมินผลการให�การช%วยเหลือและ
แก�ไขปAญหา 

สิ้นสุด 

 

 

ประเมินผล 

 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 
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ระบบ กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21 

ลํา 
ดับ 

ป%การศึกษา 2558  
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

 เป.าหมาย กิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะด�านการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค�นและการนําเสนอ
ผลงานต�อมีผลการ อยู)ในระดับดีค)าเฉล่ีย 3.51 ขึ้นไป 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานบริการนักศึกษาฯร)วมกับกรรมการประจํา
หลักสูตรกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ใน
ศตวรรษท่ี 21ท้ังในและนอกห�องเรียน ครอบคลุม 
4กลุ)มหลัก ได�แก)1.กลุ)มวิชาหลัก 2.กลุ)มทักษะ
ชีวิตและอาชีพ 3.กลุ)มทักษะการเรียนรู�และ
นวัตกรรม 4.กลุ)มทักษะสารสนเทศ ส่ือและ
เทคโนโลยี 

2  วิเคราะห8และจัดทําแผน ฯโครงการ/กิจกรรมการ
เรียนรู�และเสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษ
ท่ี 21 ท้ังในและนอกห�องเรียน ครอบคลุม 4กลุ)ม
หลัก ได�แก)1.กลุ)มวิชาหลัก 2.กลุ)มทักษะชีวิตและ
อาชีพ 3.กลุ)มทักษะการเรียนรู�และนวัตกรรม 4.
กลุ)มทักษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยี 
 
 

3   
 
 
 
 
 
 
 

นําเสนอแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร�างทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21ต)อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  
1.ผ)านการพิจารณา ดําเนินการตามแผน 
2.ไม)ผ)านการพิจารณา วิเคราะห8และจัดทําแผนฯ 
ใหม) และนําเสนอต)อไป 
 
 
 
 
 
 

4  นําแผนลงสู)การปฏิบัติ  กํากบัติดตามให�การ
ดําเนินงานเป<นตามแผนการดําเนินงาน  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต�น 

งานบริการนกัศึกษาฯร)วมกับกรรมการประจํา
หลักสูตรกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสรมิสร�างทกัษะการเรียนรู�ใน
ศตวรรษที่ 21 

ดําเนนิการวิเคราะห8สมรรถนะนกัศึกษากับ
กิจกรรมโครงการพัฒนานกัศึกษาและจัดทํา
แผน ฯโครงการ/การเสริมสร�างทกัษะการ
เรียนรู�ในศตวรรษที่ 21 

A 

นําเสนอแผนพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร�าง

ทักษะการเรียนรู�ในศตวรรษท่ี 
21 

ดําเนนิงานและกํากับติดตาม   

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 
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ลํา 
ดับ 

ป%การศึกษา 2558  
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

5  
 
 
 
 
 

ประเมินผลการดําเนินงานกระบวนการและ
ผลลัพธ8โครงการทุกภาคการศึกษา เสนอข�อมูลกับ
กลุ)มงานกิจการนักศึกษา เพื่อนําเข�าการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

6  
 
 
 
 

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ8ตามการ
ประเมนิ 
ประเมินผลการดําเนินงานเม่ือส้ินสุด
ป?งบประมาณ  

7  เสนอผลการดําเนินงานต)อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯนําข�อมูลไปใช�ในการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานในป?ต)อไป และใช�เป<นข�อมูลในการ
พัฒนาระบบกลไกการดําเนินงานการพฒันา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร�างทักษะการ
เรียนรู�ในศตวรรษท่ี 21  

17  - เมื่อส้ินสุดการดําเนนิงาน ประเมินกระบวนการ
ดําเนนิงาน และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงครั้ง
ต)อ 
 
 
 
 

18  กําหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต)อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเมนิผลกระบวนการและผลลัพธ8โครงการ/
กิจกรรม 

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ8ตามการ
ประเมนิ 

สิ้นสุด 

 

 

ประเมินผล 

 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 

รายงานผลการดําเนนิโครงการ/กจิกรรมและการ
พัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมนิ 
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 ระบบการรับและแต�งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตร 
ลํา 
ดับ 

ป	การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

เป�าหมาย อาจารย�ประจําหลักสูตรมีคณุสมบัติตามเกณฑ�ทุกคน 
1  1.จัดทําแผนการรับและแต.งต้ังอาจารย�

ประจําหลักสูตร 
2.คัดเลือกอาจารย�ประจําหลักสูตร 
คุณสมบัติเฉพาะของอาจารย�อาจะ
หลักสูตรคือ จบการศึกษาอย.างตํ่าปริญญา
โทด6านการพยาบาลอย.างน6อย 5 สาขา
ตามระบุใน มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร� 
 
 
 

2  เสนอแผนการรับและแต.งต้ังอาจารย�
ประจําหลักสูตร 
 
 
 

3  1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย�ประจํา
หลักสูตรและพิจารณารับรอง 
2.นําเสนอเพื่อขอแต.งต้ังอาจารย�ประจาํ
หลักสูตรต.อผู6อํานวยการ 
 
 
 
 
 
 
 

4  ออกคําส่ังแต.งต้ังภายในโดยผู6อํานวยการ
ให6เป=นอาจารย�ประจาํหลักสูตร 
 
 
 

5  1. เสนอขออนุมัติแต.งต้ังอาจารย�ประจาํ
หลักสูตรต.อสภามหาวิทยาลัยของสถาบนั
สมทบ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก.น 
2. สภามหาวิทยาลัยขอนแก.นอนุมัติ แล6ว
นําเสนอต.อสภาการพยาบาลและ
สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
แห.งชาติ  (สกอ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต6น 

วางแผนการรับและแต.งต้ังอาจารย�
ประจําหลักสูตร 

เสนอแผนการรับและแต.งต้ังอาจารย�
ประจําหลักสูตร 

ขออนุมัติแผนการ
รับและแต.งต้ัง
อาจารย�ประจาํ

หลักสูตร 

แต.งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตรภายใน 

A 

ไม.อนุมัติ 

อนุมัติ 

ขออนุมัติแต.งต้ัง
อาจารย�ประจาํ

หลักสูตรประจําป	 

อนุมัติ 

ไม.อนุมัติ 
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ลํา 
ดับ 

ป	การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

6  
 
 
 

รับรองรายช่ืออาจารย�ประจําหลักสูตร 
โดย สกอ. 
 
 
 

7     ประเมินผลการรับและแต.งต้ังอาจารย�
ประจําหลักสูตรโดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร.วมกับ
อาจารย�ประจาํหลักสูตร 
   สรุปการทบทวนคู.มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ 
 

8  มีการประชุมประเมินผลกระบวนการรับ
และแต.งต้ังอาจารย�ประจําหลักสูตรในแต.
ละขั้นตอนเพื่อนําไปปรับปรุงระบบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองรายช่ืออาจารย�ประจํา
หลักสูตร 

 
ประเมินผล 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 

สิ้นสุด 
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 ระบบและกลไกการบริหารอาจารย�ประจําหลักสูตร 
ลํา 
ดับ 

ป	การศึกษา 2558  
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

 เป�าหมาย อัตราการคงอยู#ของอาจารย%ประจําหลักสูตรร(อยละ 100  
1  1.วิเคราะห%สถานการณ%การคงออยู#ของ

อาจารย%ประจาํหลักสูตรเกี่ยวกบัการ
สร(างแรงจูงใจ และการจัดสรร
งบประมาณในการบริหารอาจารย%
ประจําหลักสูตร โดยอาจารย%ประจํา
หลักสูตร งานพัฒนาบุคลากรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 

2  จัดทําแผนการบริหารอาจารย%ประจาํ
หลักสูตรโดย 
1. การกําหนดวาระการทํางานของ
อาจารย%ประจาํหลักสูตรให(มีวาระ 4 ป	
อยู#ได(ไม#เกิน 2 วาระ 
2. การวางแผนทดแทนอาจารย%ประจํา
หลักสูตรในกรณีเกษียณอายุราชการ 
การลาศึกษาต#อ การย(ายท่ีทาํงาน หรือ
เปล่ียนแปลงหน(าท่ี 
3. มีการสร(างแรงจูงใจ เช#น การให(เวลา
และงบประมาณในการทําผลงาน
วิชาการท่ีเกี่ยวข(องกับการศึกษาและ
สาขาท่ีเช่ียวชาญ การสนับสนุน
การศึกษาดูงาน 

3  1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และ
งานแผน งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
พิจารณากล่ันกรองแผนบริหารอาจารย%
ประจําหลักสูตร 
2. อนุมัติแผนโดยผู(อาํนวยการ 
 
 
 
 
 

4  1.ดําเนินการธํารงรักษาอาจารย%ประจํา
หลักสูตรตามแผน เช#น ดําเนินการ
ส#งเสริม สร(างแรงจูงใจ กับอาจารย%
ประจําหลักสูตรตามแผน 
2.ดําเนินการแต#งต้ังอาจารย%ประจํา
หลักสูตร ทดแทนในกรณีที่เกษียณอายุ
ราชการ การลาศึกษาต#อ การย(ายท่ี
ทํางาน หรือเปล่ียนแปลงหน(าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต(น 

วางแผนการบริหารอาจารย%ประจํา
หลักสูตร 

เสนอแผนการรับและแต#งต้ังอาจารย%
ประจําหลักสูตร 

A ขออนุมัติแผนการ
บริหารอาจารย%
ประจําหลักสูตร 

ไม#อนุมัติ 

อนุมัติ 

ดําเนินการตามแผน 

A 
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ลํา 
ดับ 

ป	การศึกษา 2558  
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

5  - เม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน มีการประเมิน
กระบวนการดําเนินงาน และกําหนด
แนวทางในการปรับปรุงคร้ังต#อ 
 
 
 

6  กําหนดแนวทางการปรับปรุงคร้ังต#อไป 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิ้นสุด 

 

 

ประเมินผล 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 
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 ระบบและกลไกการส�งเสริมและพัฒนาอาจารย�ประจําหลักสูตร 
ลํา 
ดับ 

ป	การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

 เป�าหมาย อาจารย�ประจําหลักสูตรได#รับการพัฒนาทุกคน 
1  อาจารย�ประจาํหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และงานบริหารพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
1.วิเคราะห�ความต#องการพัฒนา
ของอาจารย�ประจาํหลักสูตร 
2.วางแผนการส1งเสริมและพัฒนา
อาจารย�ประจาํหลักสูตร 
3.จัดสรรงบประมาณในการ
ส1งเสริมและพัฒนาอาจารย�
ประจําหลักสูตร 
 
 

2  จัดทําแผนส1งเสริมและพัฒนา
อาจารย�ประจาํหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาตนเองในการสร#างผลงาน
ทางวิชาการ/วิจยัอย1างต1อเน่ือง 
 
 

3  1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ฯ และงานแผน งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พจิารณา
กล่ันกรองแผนบริหารอาจารย�
ประจําหลักสูตร 
2. อนุมัติแผนโดยผู#อาํนวยการ 
 
 
 
 
 

4  1.งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประชาสัมพันธ�ให#อาจารย�ประจํา
หลักสูตรเข#าร1วมประชุม/อบรม/
สัมมนากับหน1วยงานภายนอก
ด#านวิชาการ และวิชาชีพเกี่ยวกบั
การจัดการศึกษา การพัฒนา
ผลงานวิชาการและงานวจิัย 
 

5  อาจารย�ประจาํหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และงานบริหารพัฒนาทรัพยากร
บุคคลมีการความพึงพอใจต1อการ
ส1งเสริมและพัฒนาอาจารย�
ประจําหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต#น 

วางแผนส1งเสริมและพัฒนาอาจารย�
ประจําหลักสูตร 

จัดทําแผนส1งเสริมและพัฒนาอาจารย�
ประจําหลักสูตร 

ขออนุมัติแผน
ส1งเสริมและพัฒนา

อาจารย�ประจาํ
หลักสูตร 

A 

ไม1อนุมัติ 

อนุมัติ 

ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย�ประจําหลักสูตร 

 
ประเมินผลการส1งเสริมและพัฒนา

อาจารย�ประจาํหลักสูตร 
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ลํา 
ดับ 

ป	การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

6  มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิ้นสุด 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 
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ระบบการออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสตูร 
ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

 เป�าหมาย จัดทําร'างหลักสตูรพยาบาลศาสตร* (หลักสตูรปรับปรุง 2560) 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย*ประจาํหลักสูตรดําเนินการ
ออกแบบหลักสูตรโดยนําผลการ
วิเคราะห*หลักสูตร/วจิัยการใช4
หลักสูตร/การติดตามบัณฑิตของ
หลักสูตรท่ีผ'านมา มาประกอบ
พิจารณาการออกแบบหลักสูตร 
(มคอ.2) โดยเป;นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร* (มคอ.1) และ
เกณฑ*มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 
พ.ศ.2555) (สกอ.) 
 
 

2  
 
 
 
 
 
 

อาจารย*ประจาํหลักสูตรดําเนินการ
ร'างหลักสูตร/สาระรายวิชาใน
หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 

3  อาจารย*ประจาํหลักสูตรนําเสนอร'าง
หลักสูตรให4ผู4ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  อาจารย*ประจาํหลักสูตรปรับแก4ร'าง
หลักสูตรตามคําแนะนําของ
ผู4ทรงคุณวุฒิ และอาจารย*ประจาํ
หลักสูตรเสนอร'างหลักสูตรให4
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย*ประจาํหลักสูตรปรับแก4
ร'างหลักสูตรตามคําแนะนําของ
ผู4ทรงคุณวุฒิ 

เริ่มต4น 

อาจารย*ประจาํหลักสูตรดําเนินการ
ออกแบบหลักสูตรโดยนําผลการ
วิเคราะห*หลักสูตร/วจิัยการใช4
หลักสูตร/การติดตามบัณฑิตของ
หลักสูตรท่ีผ'านมา มาประกอบพิจารณา
การออกแบบหลักสูตร (มคอ.2) 
 

อาจารย*ประจาํหลักสูตรดําเนินการร'าง
หลักสูตร/สาระรายวิชาในหลักสูตรตาม
แบบ มคอ. 2 

อาจารย*ประจาํหลักสูตรนําเสนอร'าง
หลักสูตรให4ผู4ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

A 
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ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

5       กรณีคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเห็นชอบนําเสนอร'าง
หลักสูตรต'อสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก'น เพื่อพิจารณา 
     กรณีคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยไม'เห็นชอบ ให4อาจารย*
ประจําหลักสูตรปรับแก4ร'างหลักสูตร
ตามคําแนะนําของผู4ทรงคุณวุฒิ 
   หมายเหตุ : เน่ืองจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก'น เป;น
สถาบันสมทบคณะพยาบาลศาสตร* 
มหาวิทยาลัยขอนแก'น ดังน้ัน
หลักสูตรจึงต4องผ'านความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัยขอนแก'น 

6     กรณีสภามหาวิทยาลัยขอนแก'น 
เห็นชอบ อาจารย*ประจาํหลักสูตร
เสนอร'างหลักสูตรให4สภาการพยาบาล
พิจารณา 
   กรณีสภามหาวิทยาลัยขอนแก'น ไม'
เห็นชอบ อาจารย*ประจาํหลักสูตร
ปรับแก4ร'างหลักสูตรตามคําแนะนํา
ของผู4ทรงคุณวุฒิ   
   หมายเหตุ : เน่ืองจากมีข4อบังคับ
ของสภาการพยาบาลว'าด4วยการ
อนุมัติหลักสูตร หลักสูตรพยาบาล  
ศาสตรบัณฑิต ต4องผ'านความเห็นชอบ
ของสภาการพยาบาลก'อนเปFด
การอสน  

7     กรณีสภาการพยาบาลเห็นชอบ
อาจารย*ประจาํหลักสูตรเสนอ
หลักสูตรท่ีปรับแก4ต'อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณา โดยผ'านคณะพยาบาล
ศาสตร* มหาวิทยาลัยขอนแก'น 
ภายใน 30 วัน 
   กรณีสภาการพยาบาลไม'เห็นชอบ
อาจารย*ประจาํหลักสูตรปรับแก4ร'าง
หลักสูตรตามคําแนะนําของ
ผู4ทรงคุณวุฒิ 
   หมายเหตุ : เน่ืองจากหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรท่ีเปFดทํา
การสอนต4องได4รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอร'างหลักสูตร
ต'อคณะ

กรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณา 

ไม'เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม'เห็นชอบ 

เสนอร'างหลักสูตร
ต'อสภา

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก'น 

เห็นชอบ 

เสนอร'างหลักสูตร
ให4สภาการ

พยาบาลพิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม'เห็นชอบ 

ไม'เห็นชอบ 

A 
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ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

8     กรณีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเห็นชอบ อาจารย*ประจํา
หลักสูตร นําหลักสูตรไปเปFดทําการ
สอนได4 
   กรณีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไม'เห็นชอบ ประจํา
หลักสูตรปรับแก4ร'างหลักสูตรตาม
คําแนะนําของผู4ทรงคุณวุฒิ  
   หมายเหตุ :  หลักสูตรท่ีมีความ
ถูกต4อง ครบถ4วนสมบูรณ*ตามท่ี สกอง
กําหนด และสกอ.จะดําเนินการเสนอ
ให4คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบหรือรับรอง
หลักสูตร ภายใน 120 วัน 

9  อาจารย*ประจาํหลักสูตรนําหลักสูตร
ไปเปFดทําการสอน โดยประชาสัมพันธ*
หลักสูตรให4ผู4เกี่ยวข4อง อาทิ อาจารย* 
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
นักศึกษา อาจารย*พิเศษและอาจารย*
พี่เล้ียง 

10  อาจารย*ประจาํหลักสูตรนําหลักสูตร
ไปใช4ในการจัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑ*มาตรฐานหลักสูตร  
 
 

11  อาจารย*ประจาํหลักสูตรประเมิน
กระบวนการออกแบบหลักสูตร 

 
 

12  อาจารย*ประจาํหลักสูตรปรับปรุง/
พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผล
การประเมินกระบวนการออกแบบ
หลักสูตร 

13  อาจารย*ประจาํหลักสูตรรายงานผล
การปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบ
หลักสูตรท่ีเห็นเป;นรูปธรรมต'อ
กรรมการบริหารหลักสูตรและ
กรรมการบริหารวิทยาลัย ตามลําดับ 
 

 
14  อาจารย*ประจาํหลักสูตรจัดทําแนว

ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตรโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ* 
 

15  - เม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน มีการ 
ประเมินกระบวนการดําเนินงาน และ
กําหนดแนวทางในการปรับปรุงคร้ัง
ต'อ 
 
 
 

อาจารย*ประจาํ
หลักสูตรเสนอร'าง
หลักสูตรท่ีปรับแก4

ต'อสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณา 

เห็นชอบ 

A 

รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาการ
ออกแบบหลักสูตรท่ีเห็นเป;นรูปธรรมต'อ

กรรมการบริหารหลักสูตรและ
กรรมการบริหารวิทยาลัย ตามลําดับ 

จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเกีย่วกับการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตรโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ* 

 

ประเมินผล 

ประชาสัมพันธ*หลักสูตรภายในวิทยาลัย 
และผู4เกี่ยวข4อง 

นําหลักสูตรไปใช4ในการเรียนการสอน 

ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร 

ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตร
จากผลการประเมิน 
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ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

16  กําหนดแนวทางการปรับปรุงคร้ัง
ต'อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สิ้นสุด 

 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 
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ระบบการปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยตามความก�าวหน�าในศาสตร�สาขานั้นๆ 
ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558 

ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

 เป�าหมาย ปรับปรุงหลักสตูรให�ทันสมัยตามความก�าวหน�าในศาสตร� สาขาน้ันๆ อย�างน�อย 1 รายวิชา 
1  อาจารย�ประจาํหลักสูตรดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรให ทันสมัยตาม
ความก าวหน าโดยนําผลการ
วิเคราะห�หลักสูตร/วจิัยการใช 
หลักสูตร/การติดตามบัณฑิตของ
หลักสูตรท่ีผ+านมา มาประกอบการ
พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 

2  อาจารย�ประจาํหลักสูตรดําเนินการ
ร+างหลักสูตรปรับปรุง/สาระรายวิชา
ในหลักสูตร 

 
 
 

3  
 
 
 
 
 

อาจารย�ประจาํหลักสูตรนําเสนอ
ร+างหลักสูตรปรับปรุงให 
ผู ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
 
 

4  อาจารย�ประจาํหลักสูตรนํา
ข อเสนอแนะมาปรับแก ร+าง
หลักสูตรและสาระรายวิชาตาม
คําแนะนําของผู ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 

5     กรณีคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเห็นชอบนําเสนอร+าง
หลักสูตรต+อสภามหาวิทยาลัย 
ขอนแก+นเพื่อพิจารณา 
   กรณีคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยไม+เห็นชอบให อาจารย�
ประจําหลักสูตรปรับแก ร+าง
หลักสูตรตามคําแนะนําของ

เริ่มต�น 

อาจารย�ประจาํหลักสูตรดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยตาม
ความก�าวหน�า โดยนําผลการ
วิเคราะห�หลักสูตร/วจิัยการใช�
หลักสูตร/การติดตามบัณฑิตของ
หลักสูตรท่ีผ�านมา มาประกอบ
พิจารณาการปรับปรุง 

อาจารย�ประจาํหลักสูตรดําเนินการ
ร�างหลักสูตรปรับปรุง/สาระรายวิชา
ในหลักสูตร 

อาจารย�ประจาํหลักสูตรนําเสนอร�าง
หลักสูตรปรับปรุงให�ผู�ทรงคุณวุฒิ 

อาจารย�ประจาํหลักสูตรนํา
ข�อเสนอแนะมาปรับแก�ร�างหลักสูตร
และสาระรายวิชาตามคําแนะนําของ
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

เสนอร�างหลักสูตร
ต�อคณะ

กรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณา 

ไม�เห็นขอบ 

เห็นขอบ 

A 
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ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558 

ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

ผู ทรงคุณวุฒิ 
   หมายเหตุ : เน่ืองจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก+น 
เป5นสถาบันสมทบคณะพยาบาล
ศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก+น 
ดังน้ัน หลักสูตรจึงต องผ+านความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
ขอนแก+น 

5     กรณีสภามหาวิทยาลัย ขอนแก+น 
เห็นชอบอาจารย�ประจําหลักสูตรให 
สภาการพยาบาลพจิารณา 
   กรณีสภามหาวิทยาลัย ขอนแก+น 
ไม+เห็นชอบอาจารย�ประจาํหลักสูตร
ปรับแก ร+างหลักสูตรตามคําแนะนํา
ของผู ทรงคุณวุฒิ 
   หมายเหตุ : เน่ืองจากมีข อบังคับ
ของสภาการพยาบาลว+าด วยการ
อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ต องผ+านความเห็นชอบของ
สภาการพยาบาลก+อนเป:ดทําการ
สอน 
 

7     กรณีสภาการพยาบาลเห็นชอบ 
อาจารย�ประจาํหลักสูตรเสนอ
หลักสูตรท่ีปรับแก ต+อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณา โดยผ+านคณะพยาบาล
ศาสตร� มหาวิทยาลัยขอนแก+น 
ภายใน 30 วัน 
   กรณีสภาการพยาบาลไม+
เห็นชอบอาจารย�ประจําหลักสูตร
ปรับแก ร+างหลักสูตรตามคําแนะนํา
ของผู ทรงคุณวุฒิ 
   หมายเหตุ : เน่ืองจากหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรท่ีเป:ด
ทําการสอนต องได ความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

8     กรณีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเห็นชอบ อาจารย�
ประจําหลักสูตรนําหลักสูตรไปเป:ด
ทําการสอนได  
   กรณีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไม+เห็นชอบ อาจารย�

อาจารย�หลักสูตร
เสนอร�างหลักสูตร

ท่ีปรับแก�ต�อ
สํานักงาน

คณะกรรมการ 

เห็นขอบ 

ไม�เห็นขอบ 

เสนอร�างหลักสูตร
ต�อสภา

มหาวิทยาลัยขอน
แก�น 

เห็นขอบ 

ไม�เห็นขอบ 

เสนอร�างหลักสูตร
ให�สภาการ

พยาบาลพิจารณา 

เห็นขอบ 

ไม�เห็นขอบ 
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ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558 

ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

ประจําหลักสูตรปรับแก ร+าง
หลักสูตรตามคําแนะนําของ
ผู ทรงคุณวุฒิ 
   หมายเหตุ : หลักสูตรท่ีมีความ
ถูกต อง ครบถ วนสมบูรณ�ตามท่ี 
สกอ.กําหนด และ สกอ. จะ
ดําเนินการเสนอให คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
หรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 
วัน 

9  อาจารย�ประจาํหลักสูตรนํา
หลักสูตรได รับการปรับปรุงไปเป:ด
ทําการสอน โดยประชาสัมพันธ�
หลักสูตรให ผู เกี่ยวข อง อาทิ 
อาจารย� บุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน นักศึกษา อาจารย�
พิเศษ และอาจารย�พี่เล้ียงแหล+งฝDก
ภาคปฏิบัติ 

10  อาจารย�ประจาํหลักสูตรท่ีได รับการ
ปรับปรุงนําหลักสูตรไปใช ในการ
เรียนการสอน 
 
 
 

11  อาจารย�ประจาํหลักสูตรประเมิน
กระบวนการออกแบบหลักสูตร 
 
 
 

12  อาจารย�ประจาํหลักสูตรปรับปรุง/
พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจาก
ผลการประเมินกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตร 
 

13  อาจารย�ประจาํหลักสูตรรายงานผล
การปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบ
หลักสูตรท่ีเห็นเป5นรูปธรรมต+อ
กรรมการบริหารหลักสูตรและ
กรรมการบริหารวิทยาลัยตามลําดับ 
 
 

14  อาจารย�ประจาํหลักสูตรจัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาใน

นําหลักสูตรไปใช�ในการเรียนการ
สอน 

A 

 

 

ประเมินผล 

 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 

ประเมินกระบวนการออกแบบ
หลักสูตร 

ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบ
หลักสูตรจากผลการประเมิน 

รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา การ
ออกแบบหลักสูตรท่ีเห็นเป4นรูปธรรม
ต�อกรรมการ บริหารหลักสูตรและ
กรรมการบริหารวิทยาลัยตามลําดับ 

จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเกีย่วกับการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
ในหลักสูตรโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ� 

นําหลักสูตรไปใช�ในการเรียนการ
สอน 
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ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558 

ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

หลักสูตรโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ� 
 
 

15  - เม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน มีการ 
ประเมินกระบวนการดําเนินงาน 
และกําหนดแนวทางในการปรับปรุง
คร้ังต+อ 
 

16  กําหนดแนวทางการปรับปรุงคร้ัง
ต+อไป 
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ระบบและกลไกการระบบการกําหนดผู�สอน  

ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558 

ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

 เป�าหมาย ผู�สอนมีคุณสมบัติตามเกณฑ�ร�อยละ 100 
1  1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

อาจารย�ประจาํหลักสูตรศึกษา
เน้ือหาวิชาท่ีสอนในแต'ละรายวิชาจาก 
มคอ.2 และพิจารณาผลการสอนจาก
รอบป+ก'อน 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารย�ประจาํหลักสูตรกาํหนด
คุณสมบัติอาจารย�ผู.สอนในคู'มือการจัด
กรเรียนการสอน 
   2.1 วิชาทางการพยาบาล กําหนด
คุณสมบัติผู.สอนตามระเบียบข.อบังคับ
ของสภาการพยาบาล 
   2.2 วิชาการศึกษาท่ัวไป/พื้นฐาน
วิชาชีพ/วิชาเลือก กาํหนดคุณสมบัติ
ผู.สอนตากคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท/
เอกหรือมีประสบการณ�การสอนหรือ
การทํางานในเร่ืองท่ีเกี่ยวข.อง อย'างน.อย 
2 ป+ ในกรณีมีคุณสมบัติไม'เป8นไปตาม
เกณฑ�แต'มีความเช่ียวชาญเฉพาะด.านให.
ผู.รับผิดชอบรายวิชาเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร/อ.ประจาํหลักสูตร
พิจารณา 

2  1.ผู.รับผิดชอบรายวิชาเสนอคุณสมบัติ
ของอาจารย�ผู.สอนต'อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย�
ประจําหลักสูตร 
2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย�ประจาํหลักสูตรพิจารณา
คุณสมบัติอาจารย�ผู.สอนให.เป8นไปตาม
เกณฑ�ที่กําหนด 
3.แจ.งอาจารย�ผู.รับผิดชอบรายวิชา
ประสานการออกแบบการสอนและเชิญ
สอน 

3  1.ผู.สอนจัดทําแผนการสอน ส่ือการสอน 
การประเมินผลการเรียนรู.ผู.เรียน ให.
สอดคล.องตาม มคอ.3 มคอ.4  
ดําเนินการสอน 

4  1.การติดตาม/ประเมินการสอนโดย

 

ดําเนินการสอน 

 

ติดตามประเมินการสอน 

 

วางแผนกําหนดผู�สอน 

ตรวจสอบ
คุณสมบัติผู�สอน 

ไม&ผ&าน 

ผ&าน 

เริ่มต�น 

A 
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ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558 

ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

ผู.รับผิดชอบรายวิชา/งานวัดและ
ประเมินผล/คณะกรรมการนิเทศการ
สอน 
2.ประเมินประสิทธิภาพการสอนโดย
ผู.เรียน 
 
 
 

5  - เม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารย�ประจาํหลักสูตรดําเนินการ
ประเมินกระบวนการดําเนินงาน และ
กําหนดแนวทางในการปรับปรุงคร้ังต'อ 
 

6  กําหนดแนวทางการปรับปรุงคร้ังต'อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ้นสุด 

 

 

ประเมินผล 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 
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ระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 

ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558 

ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

 เป�าหมาย อาจารย�ผู�สอนมีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู� (มคอ.3,4) ทุกรายวิชา 
1 

 

1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารย�ประจาํหลักสูตรศึกษา มคอ.2 
และวางแผนการจัดการศึกษา 
2.จัดทําคู'มือการจัดการเรียนการสอน 
3.เผยแพร'คู'มือการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 

2  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารย�ประจาํหลักสูตร กํากบัให.อาจารย�
ผู.รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายละเอยีดการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา มคอ.3 4 
 

3  1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารย�ประจาํหลักสูตรดําเนินการวิพากษ� 
มคอ.3 4 ก'อนการนําไปใช.ให.มีการจัดการ
เรียนการสอนสอดคล.อง มคอ.2 และความ
ครอบคลุมผลลัพธ�การเรียนรู.และนําไป
ปรับปรุงแก.ไข 
2.เสนอ มคอ.3 4 หลังการปรับปรุงแก.ไข
ต'อหัวหน.าภาควิชา/งานจัดการศึกษา และ
รองกลุ'มวิชาการและอาจารย�ประจาํ
หลักสูตรเพื่อรับรองการนําไปใช. 

การกํากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอน 

วางแผนการจัดการศึกษา 

วิพากษ� 
มคอ. 3 4 

ไม&ผ&าน 

ผ&าน 

เริ่มต�น 

จัดทํา มคอ. 3 4 

 

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 
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ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558 

ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

4  1.ผู.รับผิดชอบรายวิชา ประชุมช้ีแจง มคอ. 
3 4 ต'อผู.เรียน/ผู.เกี่ยวข.อง 
2. ผู.สอนจัดทําแผนการสอนให.สอดคล.อง
กับ มคอ.3 4 และดําเนินการสอน 

5  
 

 

1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารย�ประจาํหลักสูตรกาํกับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนโดยการตรวจเยี่ยม/
นิเทศการสอนและประเมินประสิทธภิาพ
การสอน 
2.คณะกรรมการนิเทศการสอนรายงานผล
การนิเทศการสอนต'อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
   1) โดยผู.รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย� 
   2) โดยนักศึกษา 
2.จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการ
จัดการเรียนการสอน ปAญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก.ไขใน มคอ.5 , 6 
3. สรุปรวบรวมผลการจัดการเรียนการ
สอนและนําผลการประเมินผลและแนว
ทางการพัฒนาไปปรับปรุงการวางแผนการ
สอนคร้ังต'อไป 

7  1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย�ประจาํหลักสูตร ประชุมทบทวน
กระบวนการติดตามและตรวจสอบการ
จัดทําแผนการเรียนรู. (มคอ. 3 4) และการ
จัดการเรียนการสอน 
2.ปรับปรุงระบบและกลไก 
3.นําเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณา 
4.ประกาศการพัฒนาปรับปรุง 
5.นําผลมาพัฒนาในรอบต'อไป 

8  - เม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และอาจารย�ประจํา
หลักสูตรดําเนินการประเมินกระบวนการ
ดําเนินงาน และกาํหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงคร้ังต'อ 
 
 

9  กําหนดแนวทางการปรับปรุงคร้ังต'อไป 
 

 

ประเมินกระบวนการและนําผล
มาปรับปรุง 

สิ้นสุด 

 

 

ประเมินผล 

 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 



33 

ลํา 
ดับ 

ป�การศึกษา 2558 

ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 
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รายงานการปรบัระบบการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจการวิจยั บริการวิชาการ และการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ลํา 
ดับ 

ป!การศึกษา 2558 
ขั้นตอน คําอธิบาย 

 เป+าหมาย มีการจัดการเรียนการสอนบรูณาการกับพันธกจิการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และทํานุบาํรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมอย#างน$อยพันธกิจละ 1วชิา 

1  

 

 

 

 

 

 

อาจารย&ประจาํหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิเคราะห&คัดเลือกรายวิชาท่ีจะ
บูรณาการกับพันธกจิวจิัย 
บริการวิชาการ หรือการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
ศึกษา ตัวบ#งช้ีการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และเกณฑ&
การประเมินและผลประเมิน
กระบวนการวงรอบท่ีผ#านมา 

 
2  

 

 

 

 

อาจารย&ประจาํหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดผู$รับผิดชอบรายวิชาท่ี
จะบูรณาการระดับรายวิชา
และภาควิชา 

3  

 

 

 

 

 

 

 

1. อาจารย&ประจาํวิชาจัดทํา
แผนงานโครงการการบูรณา
การด$านวจิัย บริการ
วิชาการ หรือการทํานุบาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. วางแผนการดําเนินงานใน
มคอ.3 หรือ มคอ 4 

3.  เขียนแผนการสอนให$
สอดคล$องกับแผนงาน
โครงการ 

4. เสนอหัวหน$าภาควิชา 
4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย&ประจาํหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาเห็นชอบแผนงาน
โครงการให$ข$อเสนอแนะกรณี
ไม#ผ#านให$ดําเนินการปรับแก$ 
กรณีผ#านดําเนินการขั้นตอน
ถัดไป 
 

วิเคราะห&คัดเลือกรายวิชาท่ีจะบูรณาการกับการ
วิจัย และบริการวิชาการ หรือการทํานุบาํรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

เริ�มต้น 

กําหนดผู$รับผิดชอบรายวิชาท่ีจะบูรณาการ
ระดับรายวิชาและภาควิชา 

ผู$รับผิดชอบจัดทําแผนงานโครงการในรายวิชาท่ี
มีการบูรณาการการวจิัย และบริการวิชาการ 

หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

อาจารย&ประจําหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
แผนงานโครงการให$

ข$อเสนอแนะ 

ผ.าน 

A 
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ลํา 
ดับ 

ป!การศึกษา 2558 
ขั้นตอน คําอธิบาย 

5  

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบพิจารณา
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

6  

 

 

 

 

 

อาจารย&ประจาํวิชาดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการและ
แผนการสอน 
 

7  เม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน มี
การประเมินกระบวนการ
ดําเนินงาน และกาํหนด
แนวทางในการปรับปรุงคร้ังต#อ 
 
 

8  กําหนดแนวทางการปรับปรุง
คร้ังต#อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ

แผนและงบประมาณ 

 
ดําเนินการตามแผนงานโครงการ 

 

 

ประเมินผล 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 

สิ้นสุด 
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ระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ลําดับ ป�การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

เป"าหมาย ทุกรายวิชาภาคทฤษฎีมกีารประเมินผู$เรียนตามกรอบ TQF  ครบท้ัง 5 ด$าน และภาคปฏิบัติ ครบ 6 ด$าน 
1  

 

 

 

ผู$รับผิดชอบวิชา และอาจารย/ผู$สอน 
ทบทวนรายละเอียดและวัตถุประสงค/ของ
หลักสูตร วธิีการประเมิน ผลการประเมิน
และแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของป5
การศึกษา 2557 แล$วร:วมวางแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู$ของผู$เรียนตามการ
ประเมินผู$เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ 
 
 

2  ผู$รับผิดชอบวิชา และอาจารย/ผู$สอน 
กําหนดเกณฑ/ประเมินใน มคอ. 3, 4 และ
นําเสนอต:ออาจารย/ประหลักสูตร 
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพจิารณา
เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู$ สัดส:วน
การให$คะแนน วิธกีารสอบซ:อมเสริมและ
แนวทางการช:วยเหลือในกรณีที่นักศึกษา
ไม:ผ:านเกณฑ/และพิจารณาตามสอดคล$อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตตาม TQF และ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณาให$
ข$อเสนอแนะและแก$ไขปรับปรุง 
 

3  

 

 

 
 
 

อาจารย/ประจาํหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณา
เคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู$ สัดส:วน
การให$คะแนน วิธกีารสอบซ:อมเสริมและ
ช:วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาไม:ผ:านเกณฑ/
และพิจารณาตามสอดคล$องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตตาม TQF และ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณาให$
ข$อเสนอแนะและแก$ไขปรับปรุง 
 
 
 

4  อาจารย/ผู$สอน นําไปจัดการเรียนรู$ และ
ประเมินผลตาม มคอ. 3, 4 โดย
ภาคทฤษฎ ีการประเมินทักษะด$านความรู$
ดําเนินการวัดผลการเรียนรู$ตาม Test 
blueprint ท่ีกําหนดของแต:ละรายวิชา  
และภาคปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

พิจารณาวธิีการและ
เกณฑ/การประเมิน 

จัดการเรียนรู$และประเมินผลการ
เรียนรู$ 

ไม:ผ:าน 

ผ:าน 

ทบทวนรายละเอียดและวัตถุประสงค/
ของหลักสูตร วธิีการประเมิน 

กําหนดวธิีการประเมินและเกณฑ/การ
ประเมินผลการเรียนรู$ 

เริ่มต$น 

A 
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ลําดับ ป�การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

5  การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู$ (L.O) 
๑.ผู$รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย/ผู$สอน
ในรายวิชาทฤษฎ ี ดําเนินการจัดการเรียน
การสอน 
และประเมินผลให$สอดคล$องตาม
มาตรฐาน TQF พร$อมท้ังประเมินองค/
ความรู$ตาม Test blueprint และวิพากษ/
ข$อสอบ โดยคณะกรรมการวิพากษ/ข$อสอบ
ของภาควิชาพร$อมเลือกข$อสอบท่ีมี
คุณภาพส:งจัดทําชุดข$อสอบท่ีงานวัดและ
ประมวลผลการศึกษา ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดและดําเนินการทดสอบตามตาราง  
หลังจากส้ินสุดการทดสอบ   งานวัดและ
ประมวลผลการศึกษา วิเคราะห/ข$อสอบ 
และจัดเก็บข$อสอบท่ีมีคุณภาพไว$ในคลัง
ข$อสอบ  
๒.  ผู$รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย/
ผู$สอนในรายวิชาปฏิบัติ ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู$ที่
สอดคล$องกับ TQF ตามเกณฑ/ที่กําหนดไว$
ในคู:มือการดําเนินงานวัดประมวลผล
การศึกษา กรณีที่นักศึกษามีแนวโน$มท่ีจะ
ไม:ผ:านเกณฑ/การประเมินผลการเรียนรู$ 
จะมีวธิีการช:วยเหลือตาม ระเบยีบคู:มือ
ดําเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

 

ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู$ 

สิ �นสดุ 
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ระบบกลไกการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษา 
ลําดับ ป การศึกษา 2558 

ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 
เป(าหมาย เพื่อให�มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทุกรายวิชา และในระดับหลักสูตร อย%างน�อยร�อยละ 25 

1  แต%งต้ังคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
รายวิชา ประกอบด�วยอาจารย-
ประจําหลักสูตร หัวหน�าภาควิชา 
อาจารย-ผู�รับผิดชอบรายวิชา 
และงานวัดและประมวลผล และ
แต%งต้ังคณะกรรมการทวนสอบ
ระดับหลักสูตรประกอบด�วย
อาจารย-ประจาํหลักสูตรและ
หัวหน�าภาควิชา งานวัด
ประเมินผลและท่ีปรึกษาจาก
ภายนอกสถาบัน 

2  คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
รายวิชาประชุมวางแผนจัดทํา
ตารางกําหนดการทวนสอบ
รายวิชา และแบบบันทึกผลการ
ทวนสอบ 

3  คณะกรรมการทวนสอบฯ ระดับ
รายวิชา วางแผนกําหนดขั้นตอน
การทวนสอบกําหนดวันทวนสอบ 
และแบบบันทึกผลการศึกษาไว�
ในคู%มือดําเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา และระดับ
หลักสูตรดําเนินการเม่ือส้ินสุด
การจัดการศึกษา 

4  งานวัดและประเมินผลรวบรวม
ผลการทวนสอบทุกรายวิชาเสนอ
กรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาค
การศึกษา 
 

5  - เม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน มีการ 
ประเมินกระบวนการดําเนินงาน 
และกําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงคร้ังต%อ 

 
6  กําหนดแนวทางการปรับปรุงคร้ัง

ต%อไป 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ิมต�น 

แต%งต้ังคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา และ
รายหลักสูตร 

ประชุมวางแผนจัดทําตาราง
กําหนดการทวนสอบรายวิชา 

ดําเนินการทวนสอบรายวิชาทุกภาค
การศึกษา 

สิ้นสุด 

 

 

ประเมินผล 

 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 

รวบรวมผลดําเนินการทวนสอบทุก
รายวิชาทุกภาคการศึกษา 
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ระบบกลไกการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
ลํา
ดับ 

ป	การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

เป�าหมาย มีการส ง มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ทันตามเวลาท่ีกาํหนด ทุกวิชา 
1  อาจารย0ประจาํหลักสูตร และ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วางแผนการกํากบัโดย กาํหนด
แนวทางการจัดทํา มคอ.5 และ
มคอ.6 ตามแบบฟอร0มของ
วิทยาลัย 
 
 

2  
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย0ประจาํหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ติดตาม กํากับให7คําแนะนํา
อาจารย0ประจาํรายวิชาจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ0
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด
ภาคการศึกษาท่ีเป;ดสอนให7ครบ
ทุกรายวิชา 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย0ผู7รับผิดชอบรายวิชา
เสนอ มคอ.5 และ มคอ.6  ต อ
หัวหน7าภาควิชา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต7องและรวบรวม
นําเสนอ รองฯ วิชาการ  

4  
 
 
 
 
 

กรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบความถูกต7อง มคอ.5 
และ มคอ.6 และเสนอต อรอง
วิชาการรับรอง ภายใน 30 วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเป;ด
สอนให7ครบทุกรายวิชา 

5   อาจารย0ประจําหลักสูตรจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดป	
การศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 

เสนอมคอ.5 , มคอ.6 
ผ านหัวหน7าภาควิชา  
เสนอ รองฯวิชาการ 

ไมผ่่าน 

ผ่าน 

เสนอผลการดําเนินงานของ มคอ.5 และ มคอ.
6 ต อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   

จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร                
ตามแบบ มคอ.7  

A 

การกํากับการจัดทํา มคอ.5 , มคอ.6   

เร่ิมต7น 

วางแผนกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
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ลํา
ดับ 

ป	การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เสนอ มคอ 7 ต อคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยเพือ่พิจารณาให7
ข7อเสนอแนะให7มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน กล
ยุทธ0การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู7ในป	
การศึกษาต อไป  
 
 
 
 

7  
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
รายงานผลดําเนินงาน( มคอ 7) 
ต อ สภามหาวิทยาลัยขอนแก น 
และ สกอ7 ภายใน 60 วัน หลัง
ส้ินสุดป	การศึกษา 

8  เม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน มีการ
ประเมินกระบวนการดําเนินงาน 
และกําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงคร้ังต อไป 

9  
 
 
 
 
 
 

อาจารย0ประจาํหลักสูตรนําผล
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานตามแผน
กํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร 
 

 

 

นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง 

สิ 
นสดุ 

รายงานผลดําเนินงาน( มคอ 7) ต อ          
สภามหาวิทยาลัยขอนแก น และสกอ 

เสนอ มคอ 7 ต อ
คณะกรรมการ

บริหารวิทยาลัยเพือ่
พิจารณา 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

 

ประเมินผล 
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ระบบและกลไกการส
งเสริมสิ่งสนับสนนุการเรียนรู�  

ลําดับ ป�การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

เป�าหมาย ผลประเมินความพึงพอใจต!อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'มากกว!า 3.51 
1  

 
 

ผู'อํานวยการแต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานส!งเสริมส่ิง
สนับการเรียนรู' เพื่อดําเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุนได'
อย!างเพียงพอและมีคุณภาพ ประกอบด'วย อาจารย1
ประจําหลักสูตร งานห'องสมุด งานอาคารสถานท่ี งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

  

2  คณะกรรมการดําเนินงานส!งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู' 
สํารวจและวิเคราะห1ความต'องการการใช'สิ่งสนับสนุนการเรียนรู' 
ห'องเรียน อุปกรณ1ด'านการจัดการเรียนการสอนด'านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และห'องสมุด อาคารสถานที่ หอพัก จากอาจารย1และ
นักศึกษา  และรายงานผลการสํารวจและผลการวิเคราะห1ข'อมูลที่
เก่ียวกับความต'องการบริการเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'ทั้งด'าน
กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู'ที่เพียงพอและเหมาะสมตาม
ความต'องการของคณาจารย1และ 

3  
 

คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู'ทั้งด'านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู'ให'
เพียงพอและเหมาะสม 
 
 
 
 

4  เสนอแผนต!อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา
แผนและให'ข'อเสนอแนะ หากไม!เห็นชอบนํากลับท่ี
คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแก'ไขแผน หากเห็นชอบ
ให'ดําเนินการจัดหาต!อไป 
 
 
 
 
 

5  ประเมินความพึงพอใจของอาจารย1ประจําหลักสูตร 
อาจารย1 นักศึกษา ผลลัพธ1การให'บริการและจัดหาส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํารวจและวิเคราะห1ข'อมูลเก่ียวกับความ
ต'องการบริการเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'

ให'เพียงพอและเหมาะสม ทันสมัย  

จัดทําแผนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู' 

เร่ิมต'น 

แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ส!งเสริมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู' 

เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย

พิจารณาแผนและให'
ข'อเสนอแนะ 

ไม!เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

A 

ประเมินความพึงพอใจต!อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู'ผลลัพธ1การให'บริการและจัดหาส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู'ของอาจารย1ประจํา

หลักสูตร อาจารย1 และนักศึกษา 
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ลําดับ ป�การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

7  พัฒนาปรับปรุงการให'บริการและจัดหาส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู' 
 
 
 
 

8  รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุงการให'บริการปละจัดหา
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู'แก!คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
เพื่อให'ข'อเสนอแนะ 
 
 
 
 

9  - เม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
ดําเนินงาน และกาํหนดแนวทางในการปรับปรุงคร้ังต!อ 
 
 

10  กําหนดแนวทางการปรับปรุงคร้ังต!อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุงการให'บริการ
และจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู' 

ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการ
ให'บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'แก!

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ประเมนิผล 

นําผลการประเมนิไปปรับปรุง 

สิ้นสุด 
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ระบบและกลไกการกํากับการประกันคุณภาพหลกัสูตร  

ลําดับ ป�การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

เป าหมาย มีการกํากับติดตามตรวจสอบการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรตามท่ีกําหนด 
1  

 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด*วย อาจารย+ประจําหลักสูตร 
และงานประกันคุณภาพการศึกษา ทํา
หน*าท่ีในการควบคุมคุณภาพการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
สถาบัน 
 
 
 

  

2  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ควบคุมคุณภาพโดยประชุมเพื่อกาํหนด
แนวทางการควบคุมคุณภาพโดยกาํหนด
องค+ประกอบตัวบ4งช้ีคุณภาพหลักสูตร 
ระดับหลักสูตรและเกณฑ+การประเมิน 
กํากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ
การจัดทํารายงาน ตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให* 
อาจารย+ประจาํหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

3  
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให*
เกิดผลตามองค+ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
 

4  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
กํากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพให*
ผู*รับผิดชอบ ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ตามท่ีกําหนด
และทุกภาคการศึกษา และส4งผล
ดําเนินงานการกํากับติดตามต4ออาจารย+
ประจําหลักสูตร กรรมการบริหาร
หลักสูตร และกรรมการบริหารวิทยาลัย
ฯ เพื่อให*ข*อเสนอแนะทุกปลายภาค
การศึกษา 

5  คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรของวิทยาลัย 
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 

 

 

 

ควบคุมคุณภาพโดยกําหนด
องค+ประกอบตัวบ4งช้ีการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร และเกณฑ+การ
ประเมินและประกาศแนวทางการ

ดําเนินงาน 

จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรให*เกิดผลตาม

องค+ประกอบการประกันคุณภาพ 

เริ�มต้น 

แต4งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและกาํหนดบทบาทหน*าท่ี 

A 

ดําเนินการกํากับติดตามตรวจสอบให*มี
การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรท่ีกําหนดและ
สรุปรายงานผล 3 คร้ัง และรายงานผล
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ต4อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 3 คร้ัง 

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรตามวงรอบ 
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ลําดับ ป�การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

6  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา
ผลการประเมินและให*ข*อเสนอแนะใน
การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ
หลักสูตร 
 
 
 
 

7  อาจารย+ประจาํหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรและ
ข*อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตร 
 
 
 

8  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินและทบทวนกระบวนการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสูตร และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงหรือกําหนดเป?นแนวทางปฏิบัติ
ท่ีดี 
 

9  - เม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน มีการประเมิน
กระบวนการดําเนินงาน และกําหนด
แนวทางในการปรับปรุงคร้ังต4อ 
 
 

10  กําหนดแนวทางการปรับปรุงคร้ังต4อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเมินกระบวนการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

สิ้นสุด 

 

 

ประเมินผล 

 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 

รายงานผลการดําเนินงานต4อ
กรรมการบริหารวิทยาลัย เพือ่พิจารณา
ให*ข*อเสนอแนะทุกปลายภาคการศึกษา 

นําผลประเมินและข*อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมา

ปรับปรุงหลักสูตร และดําเนินงานอย4าง
ต4อเน่ือง 
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ระบบและกลไกการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 

ลําดับ ป�การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

เป�าหมาย ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 4.01 ข้ึนไป 
1  ผู$อํานวยการฯ แต+งต้ัง

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาพร$อมกําหนดบทบาท
หน$าท่ี 
 
 
 
 
 

2  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประชุมกาํหนดแนว
ทางการควบคุมคุณภาพโดยกาํหนด
องค3ประกอบ ตัวบ+งช้ีและเกณฑ3
การประเมินคุณภาพการศึกษา 
และกําหนดผู$รับผิดชอบตัวบ+งช้ีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษากํากบัติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพให$ผู$รับผิดชอบดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามท่ีกําหนด และรายงานผลการ
กํากับติดตามต+อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 

4  
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

5  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา และให$ข$อเสนอแนะใน
การพัฒนาปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต$น 

แต+งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
และกําหนดบทบาทหน$าท่ี 

ควบคุมคุณภาพโดยกําหนดองค3ประกอบ ตัว
บ+งช้ี และเกณฑ3การประเมิน และประกาศการใช$
คู+มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดําเนินการกํากับติดตามตรวจสอบให$มกีาร
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน และรายงานผลการประกันคุณภาพต+อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 3 คร้ัง 

 
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

A 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พิจารณาผลการ

ประเมิน 
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ลําดับ ป�การศึกษา 2558 
ขั้นตอน กลไก/คําอธิบาย 

6  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา นําผลการประเมินและ
ข$อเสนอแนะจากคระ
กรรมการบริหารวิทยาลัย มาจัดทํา
แผนการพัฒนา 
 
 

7  
 
 
 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประเมินและทบทวน
กระบวนการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 
และนําผลการประเมินมาปรับปรุง 
หรือกําหนดเป?นแนวทางปฏิบัติที่ดี 

8  - เม่ือส้ินสุดการดําเนินงาน มีการ
ประเมินกระบวนการดําเนินงาน 
และกําหนดแนวทางในการปรับปรุง
คร้ังต+อ 
 

9  กําหนดแนวทางการปรับปรุงคร้ัง
ต+อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําผลประเมินและข$อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยมาจัดทําแผนการ
พัฒนาอย+างต+อเน่ือง  

ประเมินกระบวนการดําเนินงานตามระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

 

 

ประเมินผล 

ส้ินสุด 

 

 

นําผลการประเมินไปปรับปรุง 
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รายงานการปรับระบบและกลไกงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ลําดับ ป�การศึกษา 2558  
ขั้นตอน คําอธิบาย 

1  
 
 
 

 

  เสนอร�างคําส่ังแต�งต้ัง
คณะกรรมการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม, กาํหนดบทบาท
หน#าท่ี และปฏิบัติงานตามคําส่ัง
แต�งต้ัง 
 

2  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยร�วม
กําหนดนโยบายและพันธกิจงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 

3  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณาแผนปฏิบัติการด#านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําป- 
 
 
 
 
 

4  - จัดทําแผนปฏิบัติการด#านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําป- 
- เขียนและพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมด#านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  
- ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนงานด#านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมท่ีได#รับการอนุมัติ 

5  ผู#รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตาม
ตัวบ�งช้ีที่กําหนด 
 
 

6  - ติดตามประเมินผลความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค9ของแผนงานด#านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- รายงานผลต�อ ผู#อํานวยการ
กรรมการบริหาร เพือ่พิจารณา
ข#อคิดเห็นสู�การปรับแผนในวงรอบ
ต�อไป 
 

 

ส้ินสุด 

ประเมินกระบวนการดําเนินงาน 
และนําผลการประเมินมาพัฒนา 

เริ�มต้น 

กําหนดแต�งต้ังผู#รับผิดชอบหรือ
คณะกรรมการ   

งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมร�วมกับกลุ�มงาน
กิจการนักศึกษากําหนดแนวทางแผนงานทาํนุฯ 

จัดทําแผน
ปฏิบัติงานทํานุ

บํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ดําเนินการและกาํกับติดตาม   

ไม�ผ�าน 

ผ�าน 

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 


