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ระบบและกลไกการรับนักศึกษาระบบคัดตรงจากพื้นที่
ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

กลไก/คําอธิบาย

เป$าหมาย มีการรับนักศึกษาใหม( จํานวน 120 คน
1

เริ่มต6น

กําหนดเป$าหมายจํานวนการรับ
นักศึกษา
2
แจ6งเป$าหมาย

3
แต(งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับ
สมัคร และคัดเลือก

4

กําหนดแนวทางการคัดเลือก

A

อาจารย,ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกําหนดเป$าหมายจํานวนรับ
นักศึกษา โดยพิจารณาจากแผนการรับ
นักศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และตามเกณฑ,มาตรฐานของสภาการ
พยาบาล ในการควบคุมอัตราส(วนอาจารย,
ต(อนักศึกษาให6เป7นไปตามเกณฑ,
- วิทยาลัยแจ6งเป$าหมายจํานวนรับนักศึกษา
ต(อสถาบันพระบรมราชชนก - สถาบันพระ
บรมราชชนกส(งข6อมูลการจัดสรรโควตา
ให6กับวิทยาลัย
- สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข6าศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจําป;
การศึกษา ๒๕๕๘ ระบบคัดตรงจากพื้นที่
นายแพทย,สาธารณสุขจังหวัด แต(งตั้ง
คณะอนุกรรมการดําเนินการรับสมัครและ
คัดเลือก ประกอบด6วย คณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ, , คณะอนุกรรมการรับสมัคร ,
คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ,
คณะอนุกรรมการประมวลผล ,
คณะอนุกรรมการตัดสินผลการคัดเลือก ,
คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเข6าค(าย ,
คณะอนุกรรมการประเมินคะแนนกิจกรรมเข6า
ค(าย และคณะอนุกรรมการตรวจสอบผลตรวจ
ร(างกาย

- คณะกรรมการดําเนินการรับสมัครฯ
กําหนดองค,ประกอบและเกณฑ,ในการรับ
สมัครและคัดเลือกดังนี้
1.เกณฑในการสมัครเขาศึกษา
1.1 กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษามัธยม
ตอนปลาย จากโรงเรียนที่ตั้งอยู(ในอําเภอที่
สมัคร
1.2 ผลการเรียน (GPAX) ไม(น6อยกว(า
2.50 และกลุ(มสาระวิชาวิทยาศาสตร, และ
คณิตศาสตร, ไม(น6อยกว(า 2.50
1.3 ผลการทดสอบความถนัดทัว่ ไป (GAT)
ไม(น6อยกว(า 100 คะแนน และผลการสอบ
ความถนัดทางวิชาชีพ และวิชาด6าน
วิทยาศาสตร, (PAT2) ไม(น6อยกว(า 70
คะแนน
2. องคประกอบที่ใชในการคัดเลือก
2.1 ผลการสอบความถนัดทั่วไป ร6อยละ
40
2.2 ผลการทดสอบความถนัดทาง

2
ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

เผยแพร(และประชาสัมพันธ,ระบบ
การรับสมัคร

5

รับสมัคร
6

A

กลไก/คําอธิบาย
วิทยาศาสตร, ร6อยละ 40
2.3 ผลการประเมินสมรรถนะในการเข6า
ค(าย ร6อยละ 20
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ภูมิลาํ เนาตามทะเบียนบ6านอยู(ใน
จังหวัดที่มีโควตาเข6าศึกษา ไม(น6อยกว(า 1 ป;
หรือบิดา มารดา หรือผู6ปกครองโดยชอบ
ธรรม ไม(น6อยกว(า 5 ป; นับถึงวันเปNดภาค
การศึกษา
3.2 อายุไม(ต่ํากว(า 18 ป; และไม(เกิน 35
ป;บริบูรณ,
3.3 ส(วนสูงไม(ต่ํากว(า 150 เซนติเมตร
3.4 เป7นผู6ที่มีสุขภาพร(างกาย และจิตใจ
สมบูรณ,
3.5 ถ6าเป7นชายต6องไม(เป7นผู6ถูกคัดเลือก
เข6ารับราชการทหารในเดือนเมษายน 2558
3.6 ผู6ใช6สิทธิบุตรข6าราชการกระทรวง
สาธารณสุข ต6องเป7นบุตรโดยกําเนิดหรือ
สายโลหิตเท(านั้น
4. คุณสมบัติดานการศึกษา
4.1 กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษา ชั้นป;ที่ 6 หลักสูตรการศึกษาใน
โรงเรียน โปรแกรมที่เป7นคณิตศาสตร,
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
คณะอนุกรรกมารประชาสัมพันธ,ดําเนินการ
เผยแพร(การรับสมัครและคัดเลือก โดยติดต(อ
ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เขตที่ 23, และ 25 และลงพื้นที่ชี้แจงแนว
ทางการสมัคร และคัดเลือกตามโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก(น
และสกลนคร
คณะอนุกรรมการรับสมัคร ดําเนินการรับ
สมัครโดย ให6ผู6สมัครยื่นใบสมัคร พร6อม
เอกสารหลักฐานประกอบด6วย บัตรประจําตัว
ประชาชน รูปถ(าย สําเนาทะเบียนบ6านฉบับ
จริง และสําเนา หนังสือรับรองผลการเรียน ,
ใบประกาศผลการทดสอบความถนัดทัว่ ไป
และผลการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และ
วิชาการด6านวิทยาศาสตร,

3
ลํา
ดับ
7

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

ประมวลผลการคัดเลือก

8

กลไก/คําอธิบาย
- คณะอนุกรรมการประมวลผล ประมวล
คะแนนโดยให6สัดส(วนน้าํ หนักการทดสอบ
ความถนัดทั่วไป และผลการทดสอบความ
ถนัดทางวิทยาศาสตร, อย(างละ 40 เปอร,เซ็น
- คณะอนุกรรมการเรียงลําดับคะแนนโดยแยก
เป7นรายอําเภอของแต(ละจังหวัด
- วิทยาลัยประกาศรายชือ่ ผู6มีสิทธิ์เข6าค(ายโดย
คัดเลือกจากผู6ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับของ
แต(ละอําเภอ

ประกาศรายชือ่ ผู6มีสิทธิ์เข6าค(าย

9
ดําเนินกิจกรรมค(าย

10

ประกาศผลผู6ผ(านการคัดเลือก

11

- ผู6มีสิทธิ์เข6าค(าย เข6าร(วมกิจกรรมค(าย To Be
PBRI NURSE โดยมีกิจกรรมในการประเมิน
สมรรถนะ ดังนี้
1.ด6านคุณธรรมจริยธรรม
2.ด6านทักษะทางป_ญญา
3.ด6านทักษะความสัมพันธ,ระหว(างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.ด6านทักษะการสื่อสาร
- คณะอนุกรรมการประมวลผล ประมวล
คะแนนโดยคิดค(าน้ําหนักการเข6าค(ายเป7น
ร6อยละ 20 รวมถึงคะแนน GAT และ PAT2
ร6อยละ 80 รวมเป7นร6อยละ 100 และ
เรียงลําดับสูงสุดของแต(ละอําเภอ
- วิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือก โดย
ประกาศรายชือ่ ตัวจริงที่มีคะแนนสูงสุดของ
แต(ละอําเภอ
- ผู6ผ(านการคัดเลือกที่เป7นตัวจริงของแต(ละ
อําเภอเข6ารับการตรวจร(างกายตาม
แบบฟอร,มทีว่ ิทยาลัยฯ กําหนด

ผู6ผ(านการคัดเลือกตรวจร(างกาย

12
ตรวจสอบผลตรวจร(างกาย

A

- คณะกรรมการตรวจสอบผลการตรวจ
ร(างกายและบันทึกผลในแบบฟอร,ม
ตรวจสอบผลตรวจร(างกาย

4
ลํา
ดับ
13

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน
ประกาศรายชือ่ ผู6มีสิทธิ์
เข6าศึกษา

14
ชําระค(าลงทะเบียน
15

ประกาศรายชือ่ นักศึกษา

16
บันทึกผลการรายงานตัว
17
ประเมินผล
18

กลไก/คําอธิบาย
- วิทยาลัยประกาศรายชือ่ ผู6มีสิทธิ์เข6าศึกษา
ทางเว็บไซต, www.bcnkk.ac.th

- ผู6มีสิทธิ์เข6าศึกษาชําระค(าลงทะเบียนและ
ค(าใช6จ(ายในการศึกษา โดยโอนเข6าบัญชี
วิทยาลัยฯ ตามจํานวนที่กําหนด
- งานทะเบียนจัดประมวลผลตรวจสอบการ
ชําระเงินและรายงานผู6อาํ นวยการวิทยาลัย
- วิทยาลัยประกาศรายชือ่ นักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตในเว็บไซต,
www.bcnkk.ac.th
- งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
กลุ(มวิชาการ ประกาศกําหนดการและแนว
ทางการรายงานตัวเข6าศึกษา ในเว็บไซต,
www.bcnkk.ac.th
- งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม( โดยดําเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานทั่วไป หลักฐานเอกสาร
การศึกษา บันทึกประวัตินักศึกษา และใบ
แจ6งย6ายสําเนาทะเบียนบ6าน และหลักฐาน
การชําระค(าใช6จา( ยในการศึกษา
- งานทะเบียนวัดและมวลผลการศึกษา บันทึก
ผลการรายงานตัวของนักศึกษาใหม( ในระบบ
รับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราช
ชนก และรายงานผลการดําเนินงานต(อ
ผู6อํานวยการวิทยาลัย
- เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน คณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือก ประเมินกระบวนการ
ดําเนินงาน และกําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงครั้งต(อ
กําหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต(อไป

นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด

5
ระบบและกลไกการรับนักศึกษาระบบสอบตรงและสอบกลาง
ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน
เปาหมาย มีการรับนักศึกษาใหม จํานวน 120 คน

1

เริ่มต4น

กําหนดเป+าหมายจํานวนการรับ
นักศึกษา
2
แจ4งเป+าหมายจํานวนรับนักศึกษา
3
กําหนดแนวทางการคัดเลือก

4
กําหนดแนวทางดําเนินการคัดเลือก

A

กลไก/คําอธิบาย
อาจารย"ประจําหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรกําหนดเป+าหมายจํานวนรับ
นักศึกษา โดยพิจารณาจากแผนการรับ
นักศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
และตามเกณฑ"มาตรฐานของสภาการพยาบาล
ในการควบคุมอัตราสวนอาจารย"ตอนักศึกษา
ให4เป5นไปตามเกณฑ"
วิทยาลัยแจ4งเป+าหมายจํานวนรับนักศึกษา
ตอสาถบันพระบรมราชชนก
สถาบันพระบรมราชชนกสงข4อมูลการ
จัดสรรโควตาให4กับวิทยาลัย พร4อมกับคูมือ
การคัดเลือกบุคคลเข4าศึกษาฯ เพือ่ เป5น
แนวทางในการดําเนินการคัดเลือก
ผู4อํานวยการวิทยาลัยฯ แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกโดยมี
อาจารย"ประจําหลักสูตร เข4ารวมเป5น
คณะกรรมการดําเนินงาน ซึ่งประกอบด4วย
คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการรับ
รายงานตัว คณะกรรมการตรวจสอบผล
ตรวจรางกาย และคณะกรรมการสัมภาษณ"
คณะกรรมการกําหนดแนวทางการดําเนินการ
คัดเลือกโดยมอบหมายให4คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตทิ ั่วไป ประกอบด&วย
1.ภูมิลาํ เนาตามทะเบียนบ4านอยูในจังหวัดที่
มีโควตาเข4าศึกษา ไมน4อยกวา 1 ป@ หรือบิดา
มารดา หรือผู4ปกครองโดยชอบธรรม ไมน4อย
กวา 5 ป@ นับถึงวันเปAดภาคการศึกษา
2.อายุไมต่ํากวา 18 ป@ และไมเกิน 35 ป@
บริบูรณ"
3.สวนสูงไมต่ํากวา 150 เซนติเมตร
4.เป5นผู4ที่มีสุขภาพรางกาย และจิตใจ
สมบูรณ"
5.ถ4าเป5นชายต4องไมเป5นผู4ถูกคัดเลือกเข4ารับ
ราชการทหารในเดือนเมษายน 2558
6.ผู4ใช4สิทธิบุตรข4าราชการกระทรวง
สาธารณสุข ต4องเป5นบุตรโดยกําเนิดหรือ
สายโลหิตเทานั้น
คุณสมบัติดา& นการศึกษา ประกอบด&วย
1.กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา ชัน้
มัธยมศึกษา ชั้นป@ที่ 6 หลักสูตรการศึกษาใน
โรงเรียน โปรแกรมที่เน4นคณิตศาสตร"

6
ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

5
ผู4สมัคร สมัครผานระบบ
ออนไลน"
6

ประกาศรายชือ่ ผู4มีสิทธิ์
สัมภาษณ" และตรวจ
รางกาย

7
ประชุมเตรียมความพร4อม
การสัมภาษณ" และตรวจ
รางกาย

A

กลไก/คําอธิบาย
วิทยาศาสตร" ไมรับผู4จบการศึกษานอก
โรงเรียน
2.หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน ใช4
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 กลุมสาระการเรียนรู4วิทยาศาสตร"
รวมกันไมน4อยกวา 22 หนวยกิต สาระ
คณิตศาสตร"รวมกันไมน4อยกวา 12 หนวยกิต
และกลุมสาระการเรียนรู4ภาษาอังกฤษ รวมกัน
ไมน4อยกวา 9 หนวยกิต
คณะกรรมการตรวจสอบผลการตรวจ
รางกายดําเนินการตรวจสอบผลการตรวจ
รางกาย ซึ่งผู4ได4รับการคัดเลือกจะต4องไมเป5นผู4
ทุพพลภาพ และไมมีโรคประจําตัวซึ่งเป5น
อุปสรรคตอการศึกษา โดยผู4ได4รับการคัดเลือก
แสดงผลการตรวจรางกาย ที่ได4รับการตรวจ
จากสถานบริการสุขภาพของรัฐตามแบบฟอร"ม
ที่กําหนด
ผู4สมัครเข4ารับการคัดเลือก โดยสมัครผาน
ระบบออนไลน" ในเว็บไซต"
http://admission.pi.in.th
- กลุมพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราช
ชนก ดําเนินการประมวลคะแนนโดยกําหนด
สัดสวนน้ําหนักคะแนน 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
- กลุมพัฒนาการศึกษาประกาศชื่อผู4มีสิทธิ์
สัมภาษณ" และตรวจรางกายในเว็บไซต"
http://admission.pi.in.th

คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ประชุม
เตรียมความพร4อมการสัมภาษณ"และตรวจ
รางกายโดยทบทวนแนวทางตามที่กําหนดไว4
เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติ การ
ตรวจสอบผลตรวจรางกายและการสัมภาษณ"

7
ลํา
ดับ
8

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

ผู4มีสิทธิ์สัมภาษณ" และ
ตรวจรางกายรายงานตัว

9

ตรวจสอบ
หลักฐานและ
ตรวจสอบผลการ
ตรวจรางกาย
ไมผานตัด
สิทธิ์
10
รายงานคณะกรรมการ
อํานวยการ

11

ผาน
สัมภาษณ"

A

กลไก/คําอธิบาย
ผู4มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ" และตรวจรางกาย
รายงานตัวพร4อมแสดงเอกสารหลักสูตรฉบับ
จริงและสําเนา ประกอบด4วย
1. ใบสมัคร
2. บัตรประชาชน
3. เอกสารรับรองผลการศึกษา
4. ทะเบียนบ4าน
5. กรณีใช4สิทธิ์บุตรข4าราชการ แสดง
ทะเบียนบ4านฉบับจริงของบิดามารดา และ
บัตรประจําตัวข4าราชการ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
6. รายงานผลการตรวจรางกายตาม
แบบฟอร"มที่กาํ หนด
- คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติการศึกษา ตามแนวทางที่กําหนด
และบันทึกผลการตรวจในรายงานการ
ตรวจสอบหลักฐาน ประกอบการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานในวันสัมภาษณ"
- คณะกรรมการตรวจสอบผลการตรวจ
รางกาย ดําเนินการตรวจสอบผลตรวจ
รางกาย แล4วบันทึกในแบบฟอร"มกรอบการ
ตรวจสอบผลการตรวจรางกาย
- กรณีผู4รับการคัดเลือก มีคุณสมบัติไมตรงตาม
เกณฑ" คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
หรือตรวจสอบผลตรวจรางกายสงเข4าพบ
คณะกรรมการอํานวยการ เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบ ชวยเหลือ แก4ไข หรือตัดสิทธิ์
ผู4รับการคัดเลือก
- คณะกรรมการสัมภาษณ"ดําเนินการ
สัมภาษณ"สําหรับผู4รับการคัดเลือกที่มี
คุณสมบัติครบตามเกณฑ" และมีผลการตรวจ
รางกายที่ปกติ และบันทึกผลการสัมภาษณ"

8
ลํา
ดับ
12

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

สรุปผลการดําเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานและ
สัมภาษณ"
13

รายงานผลการดําเนินการ
ตรวจสอบหลักฐาน และ
สัมภาษณ"
14

ไมผาน

รับรองผลการ
ตรวจสอบ
หลักฐานและ
สัมภาษณ"
15
ผาน
บันทึกผลการตรวจสอบ
หลักฐานและสัมภาษณ"

A

กลไก/คําอธิบาย
- คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ,
คณะกรรมการตรวจสอบผลตรวจรางกาย
และคณะกรรมการสัมภาษณ" ประชุมสรุปผล
ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ"

- คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ,
คณะกรรมการตรวจสอบผลตรวจรางการ
และคณะกรรมการสัมภาษณ"รายงานผลการ
ดําเนินการตอคณะกรรมการอํานวยการ

- คณะกรรมการอํานวยการ ประชุมพิจารณา
ผลการดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ตรวจสอบผลการตรวจรางกาย และผลการ
สัมภาษณ"
- ประธานคณะกรรมการอํานวยการรับรอง
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการตรวจ
รางกาย และผลการสัมภาษณ"

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ, คณะ
กรรมกรรมการตรวจสอบผลการตรวจรางกาย
และคณะกรรมการสัมภาษณ" บันทึกผลการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ บันทึกและยืนยันผลการ
ตรวจรายกาย บันทึกและยืนยันผลสัมภาษณ"
ในฐานข4อมูลการรับนักศึกษาของสถาบันพระ
บรมราชชนก โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 บันทึกการมารายงานตัวสัมภาษณ"
“มา” หรือ “ไมมา”
ขั้นที่ 2 บันทึกผลการตรวจเอกสาร “ผาน”
หรือ “ไมผาน” กรณีไมผานต4องระบุสาเหตุ
“หลักฐานทั่วไปไมครบ หรือไมถูกต4อง”
ขั้นที่ 3 ตรวจสอบผลตรวจรางกาย “ผาน”
หรือ “ไมผาน” กรณีไมผานต4องระบุสาเหตุ
ขั้นที่ 4 การสัมภาษณ" “ผาน” หรือ “ไมผาน”
กรณีไมผานต4องระบุสาเหตุ

9
ลํา
ดับ
16

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน
ประกาศรายชือ่ ผู4มีสิทธิ์เข4า
ศึกษา

17
ชําระคาลงทะเบียนและ
คาใช4จาย

18
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม

19
บันทึกผลการรายงานตัว

20
ประเมินผล

21

นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด

กลไก/คําอธิบาย
- สวนพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราช
ชนก ประกาศรายชือ่ ผู4มีสิทธิ์เข4าศึกษา

- ผู4มีสิทธิ์เข4าศึกษาชําระคาลงทะเบียนและ
คาใช4จายในการศึกษา โดยโอนเงินเข4าบัญชี
วิทยาลัยฯ ตามจํานวนที่กําหนด

- งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
กลุมวิชาการ ประกาศกําหนดการและแนว
ทางการรายงานตัวเข4าศึกษา ในเว็บไซต"
www.bcnkk.ac.th
- งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา
รับรายงานตัวนักศึกษาใหม โดยดําเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานทั่วไป หลักฐานเอกสาร
การศึกษา บันทึกประวัตินักศึกษา และให4
แจ4งย4ายสําเนาทะเบียนบ4าน และหลักฐาน
การชําระคาใช4จายในการศึกษา
- งานทะเบียนวัดและมวลผลการศึกษา บันทึก
ผลการรายงานตัวของนักศึกษาใหม ในระบบ
รับสมัครนักศึกษาของสถาบันพระบรมราช
ชนก และรายงานผลการดําเนินงานตอ
ผู4อํานวยการวิทยาลัย
- เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน คณะกรรมการ
ดําเนินการคัดเลือก ประเมินกระบวนการ
ดําเนินงาน และกําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงครั้งตอ
กําหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งตอไป

10
ระบบและกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ลําดับ

1

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน
กลไก/คําอธิบาย
เป"าหมาย นักศึกษามีระดับความคิดเห็นต!อการเตรียมความพร#อมอยู!ในระดับดี
วิทยาลัยฯ โดยงานพัฒนานักศึกษา วางแผนจัด
กิจกรรมการเตรียมความพร#อมของนักศึกษาใหม!
เริ มต้ น
โดยสํารวจความรู#ท างวิ ชาการ จากผลการสอบ
ONET , GAT และ PAT2 และศึ ก ษาจาก
หลั ก สูตรพยาบาลศาสตรบั ณฑิ ต ในหมวดที่ 3
ระบบการจั ด การศึ ก ษา การดํ า เนิ น การและ
โครงสร# า งของหลั ก สู ต ร ข# อ 2.3 ป? ญ หาของ
สํารวจข#อมูลนักศึกษาและวางแผน
นั ก ศึ ก ษาแรกเข# า และ 2.4 กลยุ ท ธC ใ นการ
เตรียมความพร#อมนักศึกษา
ดําเนินการ

2
พิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรม

3

งานอาจารยCประจําหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณากิจกรรมการเตรียม
ความพร#อม โดยพิจารณาความสอดคล#องของ
วัตถุประสงคC รูปแบบการจัดกิจกรรมและการ
ประเมินผล
งานพัฒนานักศึกษาดําเนินกิจกรรมการเตรียม
ความพร#อมของนักศึกษาใหม!

ดําเนินกิจกรรมเตรียมความพร#อม

4
ประเมินผล
5

- เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน มีการประเมิน
กระบวนการดําเนินงาน และกําหนดแนวทางใน
การปรับปรุงครั้งต!อ
กําหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต!อไป

นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด

11
ระบบและกลไกการควบคุมการดูแล ใหคําปรึกษา วิชาการ วิชาชีพและการแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี
ลําดับ

1

ป!การศึกษา 2558
ขั้นตอน
กลไก/คําอธิบาย
เป&าหมาย การจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพและการใชชีวิตแก%นักศึกษาอยู%ในระดับดีมากค%าเฉลีย่ 4.51 ขึน้ ไป
1.ศึกษาขอมูลการใหคําปรึกษา ป/การศึกษาที่ผ%าน
เริ มต้ น
มา
2.กําหนดแนวทางและกระบวนการใหคําปรึกษา
ของวิทยาลัย โดยบูรณาการระบบใหคําปรึกษากับ
ระบบครอบครัวเสมือน และจัดทําคู%มืออาจารย6ที่
วางแผนกําหนดแนวทางและ
ปรึกษาเพื่อเป7นแนวทางในการดําเนินงาน
กระบวนการใหคําปรึกษาทั้งดาน
วิชาการ วิชาชีพ และทักษะการใชชีวิต
โดยบูรณาการระบบการใหคําปรึกษา
ลงในระบบครอบครัว

2

แต%งตั้งและกําหนดบทบาทหนาที่
อาจารย6ที่ปรึกษา อาจารย6ประจําชั้น
อาจารย6ที่ปรึกษา นักศึกษาที่มีความ
เสี่ยงสูง

3
จัดบริการการใหคําปรึกษาทั้งดาน
วิชาการ วิชาชีพและทักษะการใชชีวิต

A

แต%งตั้งอาจารย6ทปี่ รึกษา อาจารย6ประจําชั้น
อาจารย6ที่ปรึกษานักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง และ
กําหนดบทบาทหนาที่
2.1 อาจารย6ทปี่ รึกษา กําหนดใหอาจารย6ที่
ปรึกษา 1 คน ต%อนักศึกษา 10 – 11 คน มีหนาที่ให
คําแนะนําดานวิชาการ วิชาชีพและดานชีวิตส%วนตัว
และมีการจัดเก็บขอมูลดานต%างๆ ของนักศึกษาเป7น
รายบุคคล
2.2 กําหนดบทบาทอาจารย6ประจําชั้น ชั้นป/ละ
2 ท%าน มีหนาที่ดูแลการจัดระบบการเรียนการสอน
และการพัฒนานักศึกษา
2.3 กําหนดบทบาทอาจารย6เวรประจําวัน มี
หนาที่ดูแลนักศึกษาตลดอด 24 ชั่วโมงวันละ 2
ท%านในวันราชการ และวันละ 3 ท%านใน
วันหยุดราชการ
2.4 กําหนดบทบาทอาจารย6ที่ปรึกษา นักศึกษา
ที่มีความเสี่ยงสูง โดยแต%งตั้งอาจารย6ที่มคี วาม
เชี่ยวชาญดานการใหคําปรึกษา จํานวน 5 ราย มี
หนาที่ดูแลนักศึกษาที่มีความเสีย่ งสูง (เช%น ผลการ
เรียนต่ํา สําเร็จการศึกษาชา มีปAญหาดานพฤติกรรม
ฯลฯ)
งานบริการและพัฒนานักศึกษา จัดบริการให
คําปรึกษาทั้งดานวิชาการ วิชาชีพและทักษะการใช
ชีวิตโดยจัดการใหคําปรึกษา บูรณาการกับระบบ
ครอบครัวเสมือน
3.1 จัดใหอาจารย6ที่ปรึกษาประจําครอบครัว พบ
นักศึกษา เป7นเวลา 1ชัว่ โมงต%อสัปดาห6 (เวลา13.0014.00น ของวันพุธในMoral area)เพื่อใหคําแนะนํา
ดานวิชาการ วิชาชีพและดานชีวิตส%วนตัว และมีการ
จัดเก็บขอมูลดานต%างๆของนักศึกษาเป7นรายบุคคล
ลักษณะของนักศึกษา จุดแข็ง จุดอ%อน เพื่อนําขอมูล
นักศึกษามาแลกเปลี่ยนในกลุ%มอาจารย6 เพื่อนําไป
พัฒนานักศึกษาต%อไป
3.2 จัดใหมีอาจารย6ประจําชั้นเพื่อดูแลการจัดระบบ
การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา

12
ลําดับ

ป!การศึกษา 2558
ขั้นตอน

4

ดําเนินวิเคราะห6ปAญหา
และความตองการให
คําปรึกษา วิชาการ
วิชาชีพและการแนะ
แนวของนักศึกษา

5
กํากับติดตามผลการช%วยเหลือ และ
แกไขปAญหาเป7นระยะ

6

ประเมินผลการใหการช%วยเหลือและ
แกไขปAญหา

7
ประเมินผล

8
นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด

กลไก/คําอธิบาย
3.3 จัดใหมีอาจารย6เวรประจําวันเพือ่ ดูแลนักศึกษา
ตลอด 24 ชั่วโมง
3.4 จัดใหมีอาจารย6ที่ปรึกษานักศึกษาทีม่ ีความเสี่ยง
สูงเพื่อดูแลในกรณีนักศึกษามีความเสี่ยงสูงทั้งดาน
วิชาการและดานส%วนตัวเช%น ผลการเรียนต่ํา สําเร็จ
การศึกษาชา มีปAญหาดานพฤติกรรม เป7นตน ซึ่ง
อาจารย6ที่ปรึกษา จะส%งต%อใหอาจารย6ทปี่ รึกษา
นักศึกษาที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อพิจารณาช%วยเหลือ
หรือหากเกินความสามารถใหส%งต%อผูเชี่ยวชาญ
ต%อไป
ดําเนินการวิเคราะห6ปญ
A หาและความตองการการให
คําปรึกษาวิชาการวิชาชีพ และการใชชีวติ โดย
รวบรวมจากผลการประเมิน การจัดบริการให
คําปรึกษาทั้งอาจารย6และนักศึกษา เพือ่ จัดทํา
แผนปฏิบัติการ

อาจารย6งานแนะแนวและให คําปรึกษากํากับ
ติดตามผลการใหการ ช%วยเหลือนักศึกษา

งานบริการและพัฒนานักศึกษา มีการประเมิน
คุณภาพของการดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก%นกั ศึกษาปริญญาตรี โดย
1. สรุปผลการดําเนินการช%วยเหลือ
2. แจงผลการดําเนินการช%วยเหลือใหผู ที่เกี่ยวของ
3. นําผลการประเมินการดําเนินงานไป พัฒนา
ปรับปรุง การแนะแนวและใหคําปรึกษาแก%นักศึกษา
1. งานบริการและพัฒนานักศึกษา ประชุม
ประเมินผลกระบวนการ
2. สรุปผลการประเมินกระบวนการ และนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาระบบการแนะแนวและให
คําปรึกษาแก%นักศึกษา
1. มีการนําผลการประเมินกระบวนการ และนําผล
การประเมินมาพัฒนาระบบ แลละกําหนดแนว
ทางการปรับปรุงครั้งต%อไป

13

ระบบ กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ลํา
ดับ

ป%การศึกษา 2558
ขั้นตอน

กลไก/คําอธิบาย

เป.าหมาย กิจกรรมที่พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและการนําเสนอ
ผลงานตอมีผลการ อยู)ในระดับดีค)าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป

1

เริ่มตน

งานบริการนักศึกษาฯร)วมกับกรรมการประจํา
หลักสูตรกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

งานบริการนักศึกษาฯร)วมกับกรรมการประจํา
หลักสูตรกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21ทั้งในและนอกหองเรียน ครอบคลุม
4กลุ)มหลัก ไดแก)1.กลุ)มวิชาหลัก 2.กลุ)มทักษะ
ชีวิตและอาชีพ 3.กลุ)มทักษะการเรียนรูและ
นวัตกรรม 4.กลุ)มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี

ดําเนินการวิเคราะห8สมรรถนะนักศึกษากับ
กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาและจัดทํา
แผน ฯโครงการ/การเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21

วิเคราะห8และจัดทําแผน ฯโครงการ/กิจกรรมการ
เรียนรูและเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ทั้งในและนอกหองเรียน ครอบคลุม 4กลุ)ม
หลัก ไดแก)1.กลุ)มวิชาหลัก 2.กลุ)มทักษะชีวิตและ
อาชีพ 3.กลุ)มทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม 4.
กลุ)มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

2

3

ไม่ผ่าน

นําเสนอแผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21ต)อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
1.ผ)านการพิจารณา ดําเนินการตามแผน
2.ไม)ผ)านการพิจารณา วิเคราะห8และจัดทําแผนฯ
ใหม) และนําเสนอต)อไป

นําเสนอแผนพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่

21

4

ผ่าน

นําแผนลงสู)การปฏิบัติ กํากับติดตามใหการ
ดําเนินงานเป<นตามแผนการดําเนินงาน

ดําเนินงานและกํากับติดตาม

A

14

ลํา
ดับ

ป%การศึกษา 2558
ขั้นตอน

กลไก/คําอธิบาย

ประเมินผลกระบวนการและผลลัพธ8โครงการ/
กิจกรรม

ประเมินผลการดําเนินงานกระบวนการและ
ผลลัพธ8โครงการทุกภาคการศึกษา เสนอขอมูลกับ
กลุ)มงานกิจการนักศึกษา เพื่อนําเขาการประชุม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

5

6
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ8ตามการ
ประเมิน

7
รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมและการ
พัฒนาปรับปรุงตามผลการประเมิน

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ8ตามการ
ประเมิน

ประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุด
ป?งบประมาณ
เสนอผลการดําเนินงานต)อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯนําขอมูลไปใชในการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานในป?ต)อไป และใชเป<นขอมูลในการ
พัฒนาระบบกลไกการดําเนินงานการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
- เมื่อสิน้ สุดการดําเนินงาน ประเมินกระบวนการ
ดําเนินงาน และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงครั้ง
ต)อ

17

ประเมินผล
กําหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต)อไป

18

นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด

15

ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

กลไก/คําอธิบาย

เปาหมาย อาจารยประจําหลักสูตรมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑทุกคน
1

เริ่มต6น

วางแผนการรับและแต.งตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร

2
เสนอแผนการรับและแต.งตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร
3
ไม.อนุมัติ
ขออนุมัติแผนการ
รับและแต.งตั้ง
อาจารยประจํา
หลักสูตร

1.จัดทําแผนการรับและแต.งตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร
2.คัดเลือกอาจารยประจําหลักสูตร
คุณสมบัติเฉพาะของอาจารยอาจะ
หลักสูตรคือ จบการศึกษาอย.างต่ําปริญญา
โทด6านการพยาบาลอย.างน6อย 5 สาขา
ตามระบุใน มคอ.1 สาขาพยาบาลศาสตร

เสนอแผนการรับและแต.งตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร

1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารยประจํา
หลักสูตรและพิจารณารับรอง
2.นําเสนอเพื่อขอแต.งตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตรต.อผู6อํานวยการ

อนุมัติ
4

แต.งตั้งอาจารยประจําหลักสูตรภายใน

ไม.อนุมัติ

5

ขออนุมัติแต.งตั้ง
อาจารยประจํา
หลักสูตรประจําป

อนุมัติ

A

ออกคําสั่งแต.งตั้งภายในโดยผู6อํานวยการ
ให6เป=นอาจารยประจําหลักสูตร

1. เสนอขออนุมัติแต.งตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตรต.อสภามหาวิทยาลัยของสถาบัน
สมทบ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก.น
2. สภามหาวิทยาลัยขอนแก.นอนุมัติ แล6ว
นําเสนอต.อสภาการพยาบาลและ
สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
แห.งชาติ (สกอ.)

16

ลํา
ดับ
6

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน
รับรองรายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร

7

ประเมินผล

8
นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด

กลไก/คําอธิบาย
รับรองรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
โดย สกอ.

ประเมินผลการรับและแต.งตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตรโดยการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร.วมกับ
อาจารยประจําหลักสูตร
สรุปการทบทวนคู.มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ
มีการประชุมประเมินผลกระบวนการรับ
และแต.งตั้งอาจารยประจําหลักสูตรในแต.
ละขั้นตอนเพื่อนําไปปรับปรุงระบบ

17

ระบบและกลไกการบริหารอาจารยประจําหลักสูตร
ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน
เปาหมาย อัตราการคงอยู#ของอาจารย%ประจําหลักสูตรร(อยละ 100

1

เริ่มต(น

วางแผนการบริหารอาจารย%ประจํา
หลักสูตร

2
เสนอแผนการรับและแต#งตั้งอาจารย%
ประจําหลักสูตร

ไม#อนุมัติ

3

ขออนุมัติแAผนการ
บริหารอาจารย%
ประจําหลักสูตร

กลไก/คําอธิบาย
1.วิเคราะห%สถานการณ%การคงออยู#ของ
อาจารย%ประจําหลักสูตรเกี่ยวกับการ
สร(างแรงจูงใจ และการจัดสรร
งบประมาณในการบริหารอาจารย%
ประจําหลักสูตร โดยอาจารย%ประจํา
หลักสูตร งานพัฒนาบุคลากรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

จัดทําแผนการบริหารอาจารย%ประจํา
หลักสูตรโดย
1. การกําหนดวาระการทํางานของ
อาจารย%ประจําหลักสูตรให(มีวาระ 4 ป
อยู#ได(ไม#เกิน 2 วาระ
2. การวางแผนทดแทนอาจารย%ประจํา
หลักสูตรในกรณีเกษียณอายุราชการ
การลาศึกษาต#อ การย(ายที่ทาํ งาน หรือ
เปลี่ยนแปลงหน(าที่
3. มีการสร(างแรงจูงใจ เช#น การให(เวลา
และงบประมาณในการทําผลงาน
วิชาการที่เกี่ยวข(องกับการศึกษาและ
สาขาที่เชี่ยวชาญ การสนับสนุน
การศึกษาดูงาน
1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และ
งานแผน งานบริหารทรัพยากรบุคคล
พิจารณากลั่นกรองแผนบริหารอาจารย%
ประจําหลักสูตร
2. อนุมัติแผนโดยผู(อาํ นวยการ

อนุมัติ
4
ดําเนินการตามแผน

A

1.ดําเนินการธํารงรักษาอาจารย%ประจํา
หลักสูตรตามแผน เช#น ดําเนินการ
ส#งเสริม สร(างแรงจูงใจ กับอาจารย%
ประจําหลักสูตรตามแผน
2.ดําเนินการแต#งตั้งอาจารย%ประจํา
หลักสูตร ทดแทนในกรณีที่เกษียณอายุ
ราชการ การลาศึกษาต#อ การย(ายที่
ทํางาน หรือเปลี่ยนแปลงหน(าที่

18

ลํา
ดับ
5

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

ประเมินผล

6

กลไก/คําอธิบาย
- เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน มีการประเมิน
กระบวนการดําเนินงาน และกําหนด
แนวทางในการปรับปรุงครั้งต#อ

กําหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต#อไป
นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด

19

ระบบและกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

กลไก/คําอธิบาย

เปาหมาย อาจารยประจําหลักสูตรได#รับการพัฒนาทุกคน
1

เริ่มต#น

วางแผนส1งเสริมและพัฒนาอาจารย
ประจําหลักสูตร

2
จัดทําแผนส1งเสริมและพัฒนาอาจารย
ประจําหลักสูตร

3

ไม1อนุมัติ

ขออนุมัติแผน
ส1งเสริมและพัฒนา
อาจารยประจํา
หลักสูตร

4

อนุมัติ

ดําเนินการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยประจําหลักสูตร

5
ประเมินผลการส1งเสริมและพัฒนา
อาจารยประจําหลักสูตร

A

อาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานบริหารพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
1.วิเคราะหความต#องการพัฒนา
ของอาจารยประจําหลักสูตร
2.วางแผนการส1งเสริมและพัฒนา
อาจารยประจําหลักสูตร
3.จัดสรรงบประมาณในการ
ส1งเสริมและพัฒนาอาจารย
ประจําหลักสูตร
จัดทําแผนส1งเสริมและพัฒนา
อาจารยประจําหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาตนเองในการสร#างผลงาน
ทางวิชาการ/วิจยั อย1างต1อเนื่อง
1. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ฯ และงานแผน งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พิจารณา
กลั่นกรองแผนบริหารอาจารย
ประจําหลักสูตร
2. อนุมัติแผนโดยผู#อาํ นวยการ

1.งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประชาสัมพันธให#อาจารยประจํา
หลักสูตรเข#าร1วมประชุม/อบรม/
สัมมนากับหน1วยงานภายนอก
ด#านวิชาการ และวิชาชีพเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา การพัฒนา
ผลงานวิชาการและงานวิจัย
อาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานบริหารพัฒนาทรัพยากร
บุคคลมีการความพึงพอใจต1อการ
ส1งเสริมและพัฒนาอาจารย
ประจําหลักสูตร

20

ลํา
ดับ
6

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด

กลไก/คําอธิบาย
มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง

21

ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

กลไก/คําอธิบาย

เปาหมาย จัดทําร'างหลักสูตรพยาบาลศาสตร* (หลักสูตรปรับปรุง 2560)
1

เริ่มต4น
อาจารย*ประจําหลักสูตรดําเนินการ
ออกแบบหลักสูตรโดยนําผลการ
วิเคราะห*หลักสูตร/วิจัยการใช4
หลักสูตร/การติดตามบัณฑิตของ
หลักสูตรที่ผ'านมา มาประกอบพิจารณา
การออกแบบหลักสูตร (มคอ.2)

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

3
อาจารย*ประจําหลักสูตรนําเสนอร'าง
หลักสูตรให4ผู4ทรงคุณวุฒิพิจารณา

4
อาจารย*ประจําหลักสูตรปรับแก4
ร'างหลักสูตรตามคําแนะนําของ
ผู4ทรงคุณวุฒิ

A

อาจารย*ประจําหลักสูตรดําเนินการ
ออกแบบหลักสูตรโดยนําผลการ
วิเคราะห*หลักสูตร/วิจัยการใช4
หลักสูตร/การติดตามบัณฑิตของ
หลักสูตรที่ผ'านมา มาประกอบ
พิจารณาการออกแบบหลักสูตร
(มคอ.2) โดยเป;นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร* (มคอ.1) และ
เกณฑ*มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี
พ.ศ.2555) (สกอ.)
อาจารย*ประจําหลักสูตรดําเนินการ
ร'างหลักสูตร/สาระรายวิชาใน
หลักสูตรตามแบบ มคอ.2

อาจารย*ประจําหลักสูตรนําเสนอร'าง
หลักสูตรให4ผู4ทรงคุณวุฒิพิจารณา

อาจารย*ประจําหลักสูตรปรับแก4ร'าง
หลักสูตรตามคําแนะนําของ
ผู4ทรงคุณวุฒิ และอาจารย*ประจํา
หลักสูตรเสนอร'างหลักสูตรให4
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณา

22

ลํา
ดับ
5

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน
ไม'เห็นชอบ
เสนอร'างหลักสูตร
ต'อคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณา

เห็นชอบ
6

ไม'เห็นชอบ
เสนอร'างหลักสูตร
ต'อสภา
มหาวิทยาลัย
ขอนแก'น

เห็นชอบ

7
ไม'เห็นชอบ

เสนอร'างหลักสูตร
ให4สภาการ
พยาบาลพิจารณา

เห็นชอบ

ไม'เห็นชอบ

A

กลไก/คําอธิบาย
กรณีคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเห็นชอบนําเสนอร'าง
หลักสูตรต'อสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก'น เพื่อพิจารณา
กรณีคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยไม'เห็นชอบ ให4อาจารย*
ประจําหลักสูตรปรับแก4ร'างหลักสูตร
ตามคําแนะนําของผู4ทรงคุณวุฒิ
หมายเหตุ : เนื่องจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก'น เป;น
สถาบันสมทบคณะพยาบาลศาสตร*
มหาวิทยาลัยขอนแก'น ดังนั้น
หลักสูตรจึงต4องผ'านความเห็นชอบ
จากมหาวิทยาลัยขอนแก'น
กรณีสภามหาวิทยาลัยขอนแก'น
เห็นชอบ อาจารย*ประจําหลักสูตร
เสนอร'างหลักสูตรให4สภาการพยาบาล
พิจารณา
กรณีสภามหาวิทยาลัยขอนแก'น ไม'
เห็นชอบ อาจารย*ประจําหลักสูตร
ปรับแก4ร'างหลักสูตรตามคําแนะนํา
ของผู4ทรงคุณวุฒิ
หมายเหตุ : เนื่องจากมีข4อบังคับ
ของสภาการพยาบาลว'าด4วยการ
อนุมัติหลักสูตร หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิต ต4องผ'านความเห็นชอบ
ของสภาการพยาบาลก'อนเปFด
การอสน
กรณีสภาการพยาบาลเห็นชอบ
อาจารย*ประจําหลักสูตรเสนอ
หลักสูตรที่ปรับแก4ต'อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณา โดยผ'านคณะพยาบาล
ศาสตร* มหาวิทยาลัยขอนแก'น
ภายใน 30 วัน
กรณีสภาการพยาบาลไม'เห็นชอบ
อาจารย*ประจําหลักสูตรปรับแก4ร'าง
หลักสูตรตามคําแนะนําของ
ผู4ทรงคุณวุฒิ
หมายเหตุ : เนื่องจากหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่เปFดทํา
การสอนต4องได4รับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

23

ลํา
ดับ
8

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

นําหลักสูตรไปใช4ในการเรียนการสอน

กลไก/คําอธิบาย
กรณีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเห็นชอบ อาจารย*ประจํา
หลักสูตร นําหลักสูตรไปเปFดทําการ
สอนได4
กรณีสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไม'เห็นชอบ ประจํา
หลักสูตรปรับแก4ร'างหลักสูตรตาม
คําแนะนําของผู4ทรงคุณวุฒิ
หมายเหตุ : หลักสูตรที่มีความ
ถูกต4อง ครบถ4วนสมบูรณ*ตามที่ สกอง
กําหนด และสกอ.จะดําเนินการเสนอ
ให4คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณารับทราบหรือรับรอง
หลักสูตร ภายใน 120 วัน
อาจารย*ประจําหลักสูตรนําหลักสูตร
ไปเปFดทําการสอน โดยประชาสัมพันธ*
หลักสูตรให4ผู4เกี่ยวข4อง อาทิ อาจารย*
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
นักศึกษา อาจารย*พิเศษและอาจารย*
พี่เลี้ยง
อาจารย*ประจําหลักสูตรนําหลักสูตร
ไปใช4ในการจัดการเรียนการสอนตาม
เกณฑ*มาตรฐานหลักสูตร

ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร

อาจารย*ประจําหลักสูตรประเมิน
กระบวนการออกแบบหลักสูตร

อาจารย*ประจํา
หลักสูตรเสนอร'าง
หลักสูตรที่ปรับแก4
ต'อสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณา

9

เห็นชอบ
ประชาสัมพันธ*หลักสูตรภายในวิทยาลัย
และผู4เกี่ยวข4อง

10

11

12

รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนาการ
ออกแบบหลักสูตรที่เห็นเป;นรูปธรรมต'อ
กรรมการบริหารหลักสูตรและ
กรรมการบริหารวิทยาลัย ตามลําดับ

อาจารย*ประจําหลักสูตรปรับปรุง/
พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผล
การประเมินกระบวนการออกแบบ
หลักสูตร
อาจารย*ประจําหลักสูตรรายงานผล
การปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบ
หลักสูตรที่เห็นเป;นรูปธรรมต'อ
กรรมการบริหารหลักสูตรและ
กรรมการบริหารวิทยาลัย ตามลําดับ

จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเกีย่ วกับการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตรโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ*

อาจารย*ประจําหลักสูตรจัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตรโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ*

ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตร
จากผลการประเมิน

13

14

15
ประเมินผล

A

- เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน มีการ
ประเมินกระบวนการดําเนินงาน และ
กําหนดแนวทางในการปรับปรุงครั้ง
ต'อ

24

ลํา
ดับ
16

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด

กลไก/คําอธิบาย
กําหนดแนวทางการปรับปรุงครั้ง
ต'อไป

26

ระบบการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

กลไก/คําอธิบาย

เปาหมาย ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร สาขานั้นๆ อยางนอย 1 รายวิชา
1
เริ่มตน

อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม
ความกาวหนา โดยนําผลการ
วิเคราะหหลักสูตร/วิจัยการใช
หลักสูตร/การติดตามบัณฑิตของ
หลักสูตรที่ผานมา มาประกอบ
พิจารณาการปรับปรุง

2

3

อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการ
รางหลักสูตรปรับปรุง/สาระรายวิชา
ในหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตรนําเสนอราง
หลักสูตรปรับปรุงใหผูทรงคุณวุฒิ

อาจารยประจําหลักสูตรนํา
ขอเสนอแนะมาปรับแกรางหลักสูตร
และสาระรายวิชาตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ

4
ไมเห็นขอบ

เสนอรางหลักสูตร
ตอคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณา

5

เห็นขอบ

A

อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม
ความกาวหนาโดยนําผลการ
วิเคราะหหลักสูตร/วิจัยการใช
หลักสูตร/การติดตามบัณฑิตของ
หลักสูตรที่ผ+านมา มาประกอบการ
พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการ
ร+างหลักสูตรปรับปรุง/สาระรายวิชา
ในหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตรนําเสนอ
ร+างหลักสูตรปรับปรุงให
ผูทรงคุณวุฒิพิจารณา

อาจารยประจําหลักสูตรนํา
ขอเสนอแนะมาปรับแกร+าง
หลักสูตรและสาระรายวิชาตาม
คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ

กรณีคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเห็นชอบนําเสนอร+าง
หลักสูตรต+อสภามหาวิทยาลัย
ขอนแก+นเพื่อพิจารณา
กรณีคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยไม+เห็นชอบใหอาจารย
ประจําหลักสูตรปรับแกร+าง
หลักสูตรตามคําแนะนําของ

27

ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

5
ไมเห็นขอบ
เสนอรางหลักสูตร
ตอสภา
มหาวิทยาลัยขอน
แกน

เห็นขอบ
7

ไมเห็นขอบ
เสนอรางหลักสูตร
ใหสภาการ
พยาบาลพิจารณา

เห็นขอบ
ไมเห็นขอบ

อาจารยหลักสูตร
เสนอรางหลักสูตร
ที่ปรับแกตอ
สํานักงาน
คณะกรรมการ

8

เห็นขอบ

กลไก/คําอธิบาย
ผูทรงคุณวุฒิ
หมายเหตุ : เนื่องจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก+น
เป5นสถาบันสมทบคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก+น
ดังนั้น หลักสูตรจึงตองผ+านความ
เห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
ขอนแก+น
กรณีสภามหาวิทยาลัย ขอนแก+น
เห็นชอบอาจารยประจําหลักสูตรให
สภาการพยาบาลพิจารณา
กรณีสภามหาวิทยาลัย ขอนแก+น
ไม+เห็นชอบอาจารยประจําหลักสูตร
ปรับแกร+างหลักสูตรตามคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิ
หมายเหตุ : เนื่องจากมีขอบังคับ
ของสภาการพยาบาลว+าดวยการ
อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ตองผ+านความเห็นชอบของ
สภาการพยาบาลก+อนเป:ดทําการ
สอน
กรณีสภาการพยาบาลเห็นชอบ
อาจารยประจําหลักสูตรเสนอ
หลักสูตรที่ปรับแกต+อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณา โดยผ+านคณะพยาบาล
ศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก+น
ภายใน 30 วัน
กรณีสภาการพยาบาลไม+
เห็นชอบอาจารยประจําหลักสูตร
ปรับแกร+างหลักสูตรตามคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิ
หมายเหตุ : เนื่องจากหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่เป:ด
ทําการสอนตองไดความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
กรณีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเห็นชอบ อาจารย
ประจําหลักสูตรนําหลักสูตรไปเป:ด
ทําการสอนได
กรณีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไม+เห็นชอบ อาจารย

28

ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

9
นําหลักสูตรไปใชในการเรียนการ
สอน

ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบ
หลักสูตรจากผลการประเมิน

10

นําหลักสูตรไปใชในการเรียนการ
สอน

กลไก/คําอธิบาย
ประจําหลักสูตรปรับแกร+าง
หลักสูตรตามคําแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิ
หมายเหตุ : หลักสูตรที่มีความ
ถูกตอง ครบถวนสมบูรณตามที่
สกอ.กําหนด และ สกอ. จะ
ดําเนินการเสนอใหคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
หรือรับรองหลักสูตรภายใน 120
วัน
อาจารยประจําหลักสูตรนํา
หลักสูตรไดรับการปรับปรุงไปเป:ด
ทําการสอน โดยประชาสัมพันธ
หลักสูตรใหผูเกี่ยวของ อาทิ
อาจารย บุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน นักศึกษา อาจารย
พิเศษ และอาจารยพี่เลี้ยงแหล+งฝDก
ภาคปฏิบัติ
อาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการ
ปรับปรุงนําหลักสูตรไปใชในการ
เรียนการสอน

ประเมินกระบวนการออกแบบ
หลักสูตร
11

A
รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา การ
ออกแบบหลักสูตรที่เห็นเป4นรูปธรรม
ตอกรรมการ บริหารหลักสูตรและ
กรรมการบริหารวิทยาลัยตามลําดับ

12

13

จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีเกีย่ วกับการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
ในหลักสูตรโดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ

อาจารยประจําหลักสูตรประเมิน
กระบวนการออกแบบหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตรปรับปรุง/
พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจาก
ผลการประเมินกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตร

ประเมินผล

อาจารยประจําหลักสูตรรายงานผล
การปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบ
หลักสูตรที่เห็นเป5นรูปธรรมต+อ
กรรมการบริหารหลักสูตรและ
กรรมการบริหารวิทยาลัยตามลําดับ

นําผลการประเมินไปปรับปรุง

อาจารยประจําหลักสูตรจัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาใน

14

29

ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

กลไก/คําอธิบาย
หลักสูตรโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ

15

- เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน มีการ
ประเมินกระบวนการดําเนินงาน
และกําหนดแนวทางในการปรับปรุง
ครั้งต+อ

16

กําหนดแนวทางการปรับปรุงครั้ง
ต+อไป

29

ระบบและกลไกการระบบการกําหนดผูสอน
ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน
เปาหมาย ผูสอนมีคุณสมบัติตามเกณฑรอยละ 100

กลไก/คําอธิบาย

1

เริ่มตน

วางแผนกําหนดผูสอน

ไม&ผ&าน

ตรวจสอบ
คุณสมบัติผูสอน

2

ผ&าน

ดําเนินการสอน

3
ติดตามประเมินการสอน

4

A

1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารยประจําหลักสูตรศึกษา
เนื้อหาวิชาที่สอนในแต'ละรายวิชาจาก
มคอ.2 และพิจารณาผลการสอนจาก
รอบป+ก'อน
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารยประจําหลักสูตรกําหนด
คุณสมบัติอาจารยผู.สอนในคู'มือการจัด
กรเรียนการสอน
2.1 วิชาทางการพยาบาล กําหนด
คุณสมบัติผู.สอนตามระเบียบข.อบังคับ
ของสภาการพยาบาล
2.2 วิชาการศึกษาทัว่ ไป/พื้นฐาน
วิชาชีพ/วิชาเลือก กําหนดคุณสมบัติ
ผู.สอนตากคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท/
เอกหรือมีประสบการณการสอนหรือ
การทํางานในเรื่องที่เกี่ยวข.อง อย'างน.อย
2 ป+ ในกรณีมีคุณสมบัติไม'เป8นไปตาม
เกณฑแต'มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด.านให.
ผู.รับผิดชอบรายวิชาเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร/อ.ประจําหลักสูตร
พิจารณา
1.ผู.รับผิดชอบรายวิชาเสนอคุณสมบัติ
ของอาจารยผู.สอนต'อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร
2.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณา
คุณสมบัติอาจารยผู.สอนให.เป8นไปตาม
เกณฑที่กําหนด
3.แจ.งอาจารยผู.รับผิดชอบรายวิชา
ประสานการออกแบบการสอนและเชิญ
สอน
1.ผู.สอนจัดทําแผนการสอน สื่อการสอน
การประเมินผลการเรียนรู.ผู.เรียน ให.
สอดคล.องตาม มคอ.3 มคอ.4
ดําเนินการสอน
1.การติดตาม/ประเมินการสอนโดย
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ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

5
ประเมินผล

6

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

- เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการ
ประเมินกระบวนการดําเนินงาน และ
กําหนดแนวทางในการปรับปรุงครั้งต'อ
กําหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต'อไป

นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด
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ระบบและกลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4
ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558

ขั้นตอน
กลไก/คําอธิบาย
เปาหมาย อาจารยผูสอนมีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู (มคอ.3,4) ทุกรายวิชา
1
1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
เริ่มตน
อาจารยประจําหลักสูตรศึกษา มคอ.2
และวางแผนการจัดการศึกษา
2.จัดทําคู'มือการจัดการเรียนการสอน
3.เผยแพร'คู'มือการจัดการเรียนการสอน
วางแผนการจัดการศึกษา

จัดทํา มคอ. 3 4

2

ไม&ผ&าน
3

วิพากษ
มคอ. 3 4

ผ&าน

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน

การกํากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอน

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารยประจําหลักสูตร กํากับให.อาจารย
ผู.รับผิดชอบรายวิชาจัดทํารายละเอียดการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา มคอ.3 4
1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารยประจําหลักสูตรดําเนินการวิพากษ
มคอ.3 4 ก'อนการนําไปใช.ให.มีการจัดการ
เรียนการสอนสอดคล.อง มคอ.2 และความ
ครอบคลุมผลลัพธการเรียนรู.และนําไป
ปรับปรุงแก.ไข
2.เสนอ มคอ.3 4 หลังการปรับปรุงแก.ไข
ต'อหัวหน.าภาควิชา/งานจัดการศึกษา และ
รองกลุ'มวิชาการและอาจารยประจํา
หลักสูตรเพื่อรับรองการนําไปใช.
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ลํา
ดับ
4

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

5

6

7
ประเมินกระบวนการและนําผล
มาปรับปรุง

8
ประเมินผล

9

นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด

กลไก/คําอธิบาย
1.ผู.รับผิดชอบรายวิชา ประชุมชี้แจง มคอ.
3 4 ต'อผู.เรียน/ผู.เกี่ยวข.อง
2. ผู.สอนจัดทําแผนการสอนให.สอดคล.อง
กับ มคอ.3 4 และดําเนินการสอน
1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ
อาจารยประจําหลักสูตรกํากับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนโดยการตรวจเยี่ยม/
นิเทศการสอนและประเมินประสิทธิภาพ
การสอน
2.คณะกรรมการนิเทศการสอนรายงานผล
การนิเทศการสอนต'อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
1.ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
1) โดยผู.รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย
2) โดยนักศึกษา
2.จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานการ
จัดการเรียนการสอน ปAญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก.ไขใน มคอ.5 , 6
3. สรุปรวบรวมผลการจัดการเรียนการ
สอนและนําผลการประเมินผลและแนว
ทางการพัฒนาไปปรับปรุงการวางแผนการ
สอนครั้งต'อไป
1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารยประจําหลักสูตร ประชุมทบทวน
กระบวนการติดตามและตรวจสอบการ
จัดทําแผนการเรียนรู. (มคอ. 3 4) และการ
จัดการเรียนการสอน
2.ปรับปรุงระบบและกลไก
3.นําเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณา
4.ประกาศการพัฒนาปรับปรุง
5.นําผลมาพัฒนาในรอบต'อไป
- เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลักสูตรดําเนินการประเมินกระบวนการ
ดําเนินงาน และกําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงครั้งต'อ

กําหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต'อไป
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ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

กลไก/คําอธิบาย
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รายงานการปรับระบบการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจการวิจยั บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ลํา
ป!การศึกษา 2558
ดับ
ขั้นตอน
คําอธิบาย
เป+าหมาย มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธกิจการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และทํานุบาํ รุงศิลปะ
และวัฒนธรรมอย#างน$อยพันธกิจละ 1วิชา
1
อาจารย&ประจําหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เริ มต้ น
วิเคราะห&คัดเลือกรายวิชาที่จะ
บูรณาการกับพันธกิจวิจัย
บริการวิชาการ หรือการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
วิเคราะห&คัดเลือกรายวิชาที่จะบูรณาการกับการ
ศึกษา ตัวบ#งชี้การประกัน
วิจัย และบริการวิชาการ หรือการทํานุบาํ รุง
คุณภาพหลักสูตร และเกณฑ&
ศิลปวัฒนธรรม
การประเมินและผลประเมิน
กระบวนการวงรอบที่ผ#านมา
2

กําหนดผู$รับผิดชอบรายวิชาที่จะบูรณาการ
ระดับรายวิชาและภาควิชา
3

ผู$รับผิดชอบจัดทําแผนงานโครงการในรายวิชาที่
มีการบูรณาการการวิจัย และบริการวิชาการ
หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

4

อาจารย&ประจําหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
แผนงานโครงการให$
ข$อเสนอแนะ

ผ.าน
A

อาจารย&ประจําหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดผู$รับผิดชอบรายวิชาที่
จะบูรณาการระดับรายวิชา
และภาควิชา
1. อาจารย&ประจําวิชาจัดทํา
แผนงานโครงการการบูรณา
การด$านวิจัย บริการ
วิชาการ หรือการทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. วางแผนการดําเนินงานใน
มคอ.3 หรือ มคอ 4
3. เขียนแผนการสอนให$
สอดคล$องกับแผนงาน
โครงการ
4. เสนอหัวหน$าภาควิชา
อาจารย&ประจําหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาเห็นชอบแผนงาน
โครงการให$ข$อเสนอแนะกรณี
ไม#ผ#านให$ดําเนินการปรับแก$
กรณีผ#านดําเนินการขั้นตอน
ถัดไป

34

ลํา
ดับ

ป!การศึกษา 2558
ขั้นตอน

5

คําอธิบาย
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณาเห็นชอบพิจารณา
งบประมาณ

คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ
แผนและงบประมาณ

6
ดําเนินการตามแผนงานโครงการ

7
ประเมินผล

8

อาจารย&ประจําวิชาดําเนินงาน
ตามแผนงานโครงการและ
แผนการสอน

เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน มี
การประเมินกระบวนการ
ดําเนินงาน และกําหนด
แนวทางในการปรับปรุงครั้งต#อ
กําหนดแนวทางการปรับปรุง
ครั้งต#อไป

นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด
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ระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ลําดับ
1

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน
กลไก/คําอธิบาย
เป"าหมาย ทุกรายวิชาภาคทฤษฎีมกี ารประเมินผู$เรียนตามกรอบ TQF ครบทั้ง 5 ด$าน และภาคปฏิบัติ ครบ 6 ด$าน
ผู$รับผิดชอบวิชา และอาจารย/ผู$สอน
ทบทวนรายละเอียดและวัตถุประสงค/ของ
เริ่มต$น
หลักสูตร วิธีการประเมิน ผลการประเมิน
และแนวทางพัฒนาการดําเนินงานของป5
การศึกษา 2557 แล$วร:วมวางแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู$ของผู$เรียนตามการ
ทบทวนรายละเอียดและวัตถุประสงค/
ประเมินผู$เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ของหลักสูตร วิธีการประเมิน
ระดับอุดมศึกษาแห:งชาติ

2
กําหนดวิธีการประเมินและเกณฑ/การ
ประเมินผลการเรียนรู$

3

ไม:ผ:าน

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
พิจารณาวิธีการและ
เกณฑ/การประเมิน

ผู$รับผิดชอบวิชา และอาจารย/ผู$สอน
กําหนดเกณฑ/ประเมินใน มคอ. 3, 4 และ
นําเสนอต:ออาจารย/ประหลักสูตร
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณา
เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู$ สัดส:วน
การให$คะแนน วิธกี ารสอบซ:อมเสริมและ
แนวทางการช:วยเหลือในกรณีที่นักศึกษา
ไม:ผ:านเกณฑ/และพิจารณาตามสอดคล$อง
กับคุณลักษณะของบัณฑิตตาม TQF และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให$
ข$อเสนอแนะและแก$ไขปรับปรุง
อาจารย/ประจําหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณา
เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู$ สัดส:วน
การให$คะแนน วิธกี ารสอบซ:อมเสริมและ
ช:วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาไม:ผ:านเกณฑ/
และพิจารณาตามสอดคล$องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตตาม TQF และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให$
ข$อเสนอแนะและแก$ไขปรับปรุง

ผ:าน
4
จัดการเรียนรู$และประเมินผลการ
เรียนรู$

A

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

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

5

ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู$

สินสุด

กลไก/คําอธิบาย
การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู$ (L.O)
๑.ผู$รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย/ผู$สอน
ในรายวิชาทฤษฎี ดําเนินการจัดการเรียน
การสอน
และประเมินผลให$สอดคล$องตาม
มาตรฐาน TQF พร$อมทั้งประเมินองค/
ความรู$ตาม Test blueprint และวิพากษ/
ข$อสอบ โดยคณะกรรมการวิพากษ/ขอ$ สอบ
ของภาควิชาพร$อมเลือกข$อสอบที่มี
คุณภาพส:งจัดทําชุดข$อสอบที่งานวัดและ
ประมวลผลการศึกษา ภายในระยะเวลาที่
กําหนดและดําเนินการทดสอบตามตาราง
หลังจากสิ้นสุดการทดสอบ งานวัดและ
ประมวลผลการศึกษา วิเคราะห/ข$อสอบ
และจัดเก็บข$อสอบที่มีคุณภาพไว$ในคลัง
ข$อสอบ
๒. ผู$รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย/
ผู$สอนในรายวิชาปฏิบัติ ดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู$ที่
สอดคล$องกับ TQF ตามเกณฑ/ที่กําหนดไว$
ในคู:มือการดําเนินงานวัดประมวลผล
การศึกษา กรณีที่นักศึกษามีแนวโน$มที่จะ
ไม:ผ:านเกณฑ/การประเมินผลการเรียนรู$
จะมีวธิ ีการช:วยเหลือตาม ระเบียบคู:มือ
ดําเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษา
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ระบบกลไกการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
ลําดับ
1

2

3

4

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน
กลไก/คําอธิบาย
เป(าหมาย เพื่อใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทุกรายวิชา และในระดับหลักสูตร อย%างนอยรอยละ 25
แต%งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
เริ่มตน
รายวิชา ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตร หัวหนาภาควิชา
อาจารย-ผูรับผิดชอบรายวิชา
แต%งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
และงานวัดและประมวลผล และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา และ
แต%งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
รายหลักสูตร
ระดับหลักสูตรประกอบดวย
อาจารย-ประจําหลักสูตรและ
หัวหนาภาควิชา งานวัด
ประเมินผลและที่ปรึกษาจาก
ภายนอกสถาบัน
คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
ประชุมวางแผนจัดทําตาราง
รายวิชาประชุมวางแผนจัดทํา
กําหนดการทวนสอบรายวิชา
ตารางกําหนดการทวนสอบ
รายวิชา และแบบบันทึกผลการ
ทวนสอบ
คณะกรรมการทวนสอบฯ ระดับ
รายวิชา วางแผนกําหนดขั้นตอน
ดําเนินการทวนสอบรายวิชาทุกภาค
การทวนสอบกําหนดวันทวนสอบ
การศึกษา
และแบบบันทึกผลการศึกษาไว
ในคู%มือดําเนินงานการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา และระดับ
หลักสูตรดําเนินการเมื่อสิ้นสุด
การจัดการศึกษา
งานวัดและประเมินผลรวบรวม
ผลการทวนสอบทุกรายวิชาเสนอ
รวบรวมผลดําเนินการทวนสอบทุก
กรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาค
รายวิชาทุกภาคการศึกษา
การศึกษา

5
ประเมินผล
6
นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด

- เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน มีการ
ประเมินกระบวนการดําเนินงาน
และกําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงครั้งต%อ
กําหนดแนวทางการปรับปรุงครั้ง
ต%อไป
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ระบบกลไกการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
ลํา
ดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน
เปาหมาย มีการสง มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ทันตามเวลาที่กาํ หนด ทุกวิชา

1

เริ่มต7น
วางแผนกํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร

2
การกํากับการจัดทํา มคอ.5 , มคอ.6

ไม่ผ่าน
3
เสนอมคอ.5 , มคอ.6
ผานหัวหน7าภาควิชา
เสนอ รองฯวิชาการ

กลไก/คําอธิบาย
อาจารย0ประจําหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วางแผนการกํากับโดย กําหนด
แนวทางการจัดทํา มคอ.5 และ
มคอ.6 ตามแบบฟอร0มของ
วิทยาลัย
อาจารย0ประจําหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ติดตาม กํากับให7คําแนะนํา
อาจารย0ประจํารายวิชาจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ0
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เป;ดสอนให7ครบ
ทุกรายวิชา
อาจารย0ผู7รับผิดชอบรายวิชา
เสนอ มคอ.5 และ มคอ.6 ตอ
หัวหน7าภาควิชา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต7องและรวบรวม
นําเสนอ รองฯ วิชาการ

ผ่าน
4
เสนอผลการดําเนินงานของ มคอ.5 และ มคอ.
6 ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

5
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7

A

กรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบความถูกต7อง มคอ.5
และ มคอ.6 และเสนอตอรอง
วิชาการรับรอง ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เป;ด
สอนให7ครบทุกรายวิชา
อาจารย0ประจําหลักสูตรจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
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ลํา
ดับ
6

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน
ไม่ผ่าน
เสนอ มคอ 7 ตอ
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยเพือ่
พิจารณา

กลไก/คําอธิบาย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เสนอ มคอ 7 ตอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยเพือ่ พิจารณาให7
ข7อเสนอแนะให7มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน กล
ยุทธ0การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู7ในป
การศึกษาตอไป

ผ่าน
7

รายงานผลดําเนินงาน( มคอ 7) ตอ
สภามหาวิทยาลัยขอนแกน และสกอ

8
ประเมินผล

9
นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง

สินสุด

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รายงานผลดําเนินงาน( มคอ 7)
ตอ สภามหาวิทยาลัยขอนแกน
และ สกอ7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา
เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน มีการ
ประเมินกระบวนการดําเนินงาน
และกําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงครั้งตอไป
อาจารย0ประจําหลักสูตรนําผล
ประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานตามแผน
กํากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร
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ระบบและกลไกการสงเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ลําดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

กลไก/คําอธิบาย

เปาหมาย ผลประเมินความพึงพอใจต!อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'มากกว!า 3.51
1

ผู'อํานวยการแต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานส!งเสริมสิ่ง
สนับการเรียนรู' เพื่อดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนได'
อย!างเพียงพอและมีคุณภาพ ประกอบด'วย อาจารย1
ประจําหลักสูตร งานห'องสมุด งานอาคารสถานที่ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่มต'น

แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ส!งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'

2
สํารวจและวิเคราะห1ข'อมูลเกี่ยวกับความ
ต'องการบริการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'
ให'เพียงพอและเหมาะสม ทันสมัย

3
จัดทําแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู'

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

คณะกรรมการจัดทําแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู'ทั้งด'านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู'ให'
เพียงพอและเหมาะสม

ไม!เห็นชอบ

4
เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พิจารณาแผนและให'
ข'อเสนอแนะ

5

เห็นชอบ

ประเมินความพึงพอใจต!อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู'ผลลัพธ1การให'บริการและจัดหาสิง่
สนับสนุนการเรียนรู'ของอาจารย1ประจํา
หลักสูตร อาจารย1 และนักศึกษา

A

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

ประเมินความพึงพอใจของอาจารย1ประจําหลักสูตร
อาจารย1 นักศึกษา ผลลัพธ1การให'บริการและจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู'
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ลําดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

7
จัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุงการให'บริการ
และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'
8
ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการ
ให'บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู'แก!
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

9

ประเมินผล

10

กลไก/คําอธิบาย
พัฒนาปรับปรุงการให'บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู'

รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุงการให'บริการปละจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู'แก!คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
เพื่อให'ข'อเสนอแนะ

- เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ
ดําเนินงาน และกําหนดแนวทางในการปรับปรุงครั้งต!อ
กําหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต!อไป

นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด
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ระบบและกลไกการกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ลําดับ
1

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน
กลไก/คําอธิบาย
เปาหมาย มีการกํากับติดตามตรวจสอบการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรตามที่กําหนด
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
เริ มต้ น
ประกอบด*วย อาจารย+ประจําหลักสูตร
และงานประกันคุณภาพการศึกษา ทํา
หน*าที่ในการควบคุมคุณภาพการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
แต4งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
สถาบัน
การศึกษาและกําหนดบทบาทหน*าที่

2
ควบคุมคุณภาพโดยกําหนด
องค+ประกอบตัวบ4งชี้การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร และเกณฑ+การ
ประเมินและประกาศแนวทางการ
ดําเนินงาน

3
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตรให*เกิดผลตาม
องค+ประกอบการประกันคุณภาพ
4
ดําเนินการกํากับติดตามตรวจสอบให*มี
การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรที่กําหนดและ
สรุปรายงานผล 3 ครั้ง และรายงานผล
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ต4อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 3 ครั้ง
5
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรตามวงรอบ

A

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ควบคุมคุณภาพโดยประชุมเพื่อกําหนด
แนวทางการควบคุมคุณภาพโดยกําหนด
องค+ประกอบตัวบ4งชี้คุณภาพหลักสูตร
ระดับหลักสูตรและเกณฑ+การประเมิน
กํากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและ
การจัดทํารายงาน ตามการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรให*
อาจารย+ประจําหลักสูตร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรให*
เกิดผลตามองค+ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
กํากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพให*
ผู*รับผิดชอบ ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ตามทีก่ ําหนด
และทุกภาคการศึกษา และส4งผล
ดําเนินงานการกํากับติดตามต4ออาจารย+
ประจําหลักสูตร กรรมการบริหาร
หลักสูตร และกรรมการบริหารวิทยาลัย
ฯ เพื่อให*ข*อเสนอแนะทุกปลายภาค
การศึกษา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรของวิทยาลัย
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร
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ลําดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

6
รายงานผลการดําเนินงานต4อ
กรรมการบริหารวิทยาลัย เพือ่ พิจารณา
ให*ข*อเสนอแนะทุกปลายภาคการศึกษา

7
นําผลประเมินและข*อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมา
ปรับปรุงหลักสูตร และดําเนินงานอย4าง
ต4อเนื่อง
8
ประเมินกระบวนการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
9
ประเมินผล
10

กลไก/คําอธิบาย
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา
ผลการประเมินและให*ข*อเสนอแนะใน
การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของ
หลักสูตร

อาจารย+ประจําหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรและ
ข*อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตร

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินและทบทวนกระบวนการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสูตร และนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงหรือกําหนดเป?นแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี
- เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน มีการประเมิน
กระบวนการดําเนินงาน และกําหนด
แนวทางในการปรับปรุงครั้งต4อ
กําหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต4อไป

นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด
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ระบบและกลไกการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
ลําดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

กลไก/คําอธิบาย

เปาหมาย ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 4.01 ขึ้นไป
1

เริ่มต$น

ผู$อํานวยการฯ แต+งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาพร$อมกําหนดบทบาท
หน$าที่

แต+งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และกําหนดบทบาทหน$าที่

2
ควบคุมคุณภาพโดยกําหนดองค3ประกอบ ตัว
บ+งชี้ และเกณฑ3การประเมิน และประกาศการใช$
คู+มือการประกันคุณภาพการศึกษา

3
ดําเนินการกํากับติดตามตรวจสอบให$มกี าร
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน และรายงานผลการประกันคุณภาพต+อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 3 ครั้ง
4
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
5

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พิจารณาผลการ
ประเมิน

A

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประชุมกําหนดแนว
ทางการควบคุมคุณภาพโดยกําหนด
องค3ประกอบ ตัวบ+งชี้และเกณฑ3
การประเมินคุณภาพการศึกษา
และกําหนดผู$รับผิดชอบตัวบ+งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษากํากับติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพให$ผู$รับผิดชอบดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตามที่กําหนด และรายงานผลการ
กํากับติดตามต+อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา และให$ขอ$ เสนอแนะใน
การพัฒนาปรับปรุง
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ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

6
นําผลประเมินและข$อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยมาจัดทําแผนการ
พัฒนาอย+างต+อเนื่อง

7
ประเมินกระบวนการดําเนินงานตามระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน

8
ประเมินผล
9

กลไก/คําอธิบาย
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา นําผลการประเมินและ
ข$อเสนอแนะจากคระ
กรรมการบริหารวิทยาลัย มาจัดทํา
แผนการพัฒนา
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประเมินและทบทวน
กระบวนการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
หรือกําหนดเป?นแนวทางปฏิบัติที่ดี
- เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงาน มีการ
ประเมินกระบวนการดําเนินงาน
และกําหนดแนวทางในการปรับปรุง
ครั้งต+อ
กําหนดแนวทางการปรับปรุงครั้ง
ต+อไป

นําผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด
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รายงานการปรับระบบและกลไกงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ลําดับ

ปการศึกษา 2558
ขั้นตอน

1

คําอธิบาย

เริ มต้ น

กําหนดแตงตั้งผู#รับผิดชอบหรือ
คณะกรรมการ
2
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมรวมกับกลุมงาน
กิจการนักศึกษากําหนดแนวทางแผนงานทํานุฯ

3

ไมผาน
จัดทําแผน
ปฏิบัติงานทํานุ
บํารุง

เสนอรางคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม, กําหนดบทบาท
หน#าที่ และปฏิบัติงานตามคําสั่ง
แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยรวม
กําหนดนโยบายและพันธกิจงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณาแผนปฏิบัติการด#านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําป-

ศิลปวัฒนธรรม

4

ผาน

ดําเนินการและกํากับติดตาม

5
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม

6
ประเมินกระบวนการดําเนินงาน
และนําผลการประเมินมาพัฒนา

สิ้นสุด

- จัดทําแผนปฏิบัตกิ ารด#านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําป- เขียนและพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมด#านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนงานด#านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได#รับการอนุมัติ
ผู#รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมตาม
ตัวบงชี้ที่กําหนด
- ติดตามประเมินผลความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตาม
วัตถุประสงค9ของแผนงานด#านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- รายงานผลตอ ผู#อํานวยการ
กรรมการบริหาร เพือ่ พิจารณา
ข#อคิดเห็นสูการปรับแผนในวงรอบ
ตอไป

