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คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ เป็นการรวบรวมระบบและกลไกการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
แนวทางของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ทั้งนี้ ขั้นตอนการด าเนินงานที่
ปรากฏในระบบและกลไกทั้งหมด เป็นสิ่งที่วิทยาลัยปฏิบัติอยู่จริง พร้อมค าอธิบายการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติ ส าหรับระบบและกลไกในคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย ระบบและกลไกระดับหลักสูตร 
16 ระบบ และระบบและกลไกระดับสถาบัน 15 ระบบ โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รวบรวม
ระบบและกลไกท้ังหมดไว้ในเล่มนี้ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของวิทยาลัยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

โดยการใช้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 
 
 
 
 
                                                                            (นางวัชรี  อมรโรจน์วรวุฒิ) 
                                                            ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 



ข 
 

สารบัญ 
 หน้า 
ระดับหลักสูตร 1 
1.ระบบการรับนักศึกษา 2 
2.ระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 6 

 3.ระบบการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 8 
4.ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 12 
5.ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 17 
6.ระบบการบริหารอาจารย์ (อาจารย์ประจ าหลักสูตร ) 22 
7.ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ปร าจ าหลักสูตร 24 
8.ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   26 
9.ระบบการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย ครบถ้วน ทุกประเด็น 32 
10.ระบบการก าหนดผู้สอน   35 
11.ระบบการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3, 4 39 
12.ระบบการบูรณาการพันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 42 
13.ระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 45 
14.ระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 48 
15.ระบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 50 
16.ระบบส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 52 
ระดับสถาบัน 55 
17.ระบบการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 45 
18.ระบบและกลไกการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 47 
19.ระบบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 49 
20.ระบบการบริหารงานวิจัย ผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ 50 
21.ระบบการด าเนินงานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ 53 
22.ระบบการเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ 55 
23ระบบและกลไกการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 57 
24.ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 59 
25.ระบบและกลไกรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา 61 
26.ระบบและกลไกการจัดท าแผน 63 
27.ระบบและกลไกการตรวจสอบเงินและงบประมาณ 65 
28.ระบบและกลไกการสรรหารองผู้อ านวยการ/หัวหน้าภาค/หัวหน้างาน 66 
29.ระบบและกลไกการสรรหาบุคลากร 68 
30.ระบบและกลไกการธ ารงรักษาบุคลากร 69 
31.ระบบและกลไกการประเมินผลปฏิบัติราชการ 71 

 



2 

 

ชื่อระบบ  ระบบและกลไกการรับนักศึกษา 
ค ำอธิบำย  ระบบและกลไกการรบันักศึกษาเป็นการรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บณัฑติ  
วัตถุประสงค์  เพื่อใหก้ารรับนักศกึษาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลกัสูตร  
ค่ำเป้ำหมำย (KPI)  

1) มีการรับนักศึกษาใหม่ จ านวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95  
            2) นักศึกษาท่ีเข้าศึกษามีคุณสมบัตคิรบตามเกณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก 

ระบบและกลไกกำรรับนักศึกษำ 
ล ำ 
ดับ 

ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

1    
 
 

2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย
เพื่อก าหนดแนวทางการรับนักศึกษาของ 
สถาบันพระบรมราชชนก และ 
แผนการรับนักศึกษาตามที่หลกัสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตก าหนด 

 

-หนังสือ สบช. เร่ือง ประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เร่ืองการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาล ศาสตร
บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 
2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ 

-หนังสือ สบช. เร่ือง ประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เร่ืองการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาล ศาสตร
บัณฑิตประจ าปีการศึกษา 
2560 ระบบรับตรง 

-หนังสือ สบช. เร่ือง ประกาศ
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เร่ืองการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ 
ของวิทยาลยัในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ประจ าปี
การศึกษา 2560 ระบบสอบ
กลาง (Admissions) 

-แผนการรับนกัศึกษาของ
วิทยาลยัฯตามที่หลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตก าหนด 

3  ผู้อ านวยการวทิยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนนิการรับสมัครและคัดเลอืก ประกอบด้วย 
คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
ประชาสัมพนัธ์รับสมัครและตรวจหลกัฐาน, 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ,์คณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการตรวจร่างกาย, คณะกรรมการ

-ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินการรับสมัคร และ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต 
ประจ าปกีารศึกษา 2560 ระบบ
คัดตรงจากพื้นที่ 

เริ่มต้น 

ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย แนว
ทางการรับนักศึกษาของ สถาบัน
พระบรมราชชนก  
แผนการรับนักศึกษาตามที่หลกัสูตร
ก าหนด 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการรับ
สมัคร และคัดเลือกฯ 

A 
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ล ำ 
ดับ 

ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

ประมวลผลและบันทกึข้อมูล, คณะกรรมการ
การเงิน, คณะกรรมการยานพาหนะ สวัสดกิาร 
อาหาร และเครื่องดืม่, คณะกรรมการเทคโนโลยี
และโสตทัศนูปกรณ ์

4  -คณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือก 
ประชุมวางแผนการด าเนินการรับสมัครของ
คณะกรรมการแต่ละฝ่าย 

 -วางแผนการด าเนินงานตามปฏิทินการรับสมัคร
ของสถาบันพระบรมราชชนก 

 

-รายงานการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการรับ
สมัครฯ  
- ปฏิทินการรับสมัครของสถาบัน
พระบรมราชชนก 

5  
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประชาสมัพันธร์ับสมัครและตรวจ
หลักฐาน ตรวจสอบวันเวลา การรับสมัครใน
ระบบ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรของ
กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ 
1. ระบบคัดตรงจากพื้นที ่
2. ระบบสอบตรง 
3. ระบบสอบกลาง 
 
 

-ระบบการรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุข ปี
การศึกษา 2560 

6  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ด าเนินการ
เผยแพร่การรับสมัครและคัดเลือกทั้ง 3 ระบบ 
โดยติดต่อประสานงานกับส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษา เขตที่ 23, และ 25 และลงพืน้ที่ชี้แจง
แนวทางการสมัครและคัดเลือก ในเขตพื้นที่ 
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดขอนแก่น 
   

- หนังสือขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธก์ารเข้ารว่ม
ประชุม 
 

6  - คณะกรรมการรับสมัคร ด าเนินการรับสมัคร
โดย ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร ทางระบบรบัสมัคร
ของสถาบันพระบรมราชชนก ตามระบบที่
ก าหนด 
 -วิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ตามภูมิล าเนา และโควตา ทางเว็บไซต์ 
www.bcnkk.ac.th 

-คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ ์

 -วิทยาลัยฯประกาศรายชื่อนักศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตในเว็บไซต์ 
www.bcnkk.ac.th 
 
 
 
 

- รายงานสรุปผลจ านวนผู้เขา้
สมัครประจ าปีการศึกษา 2560 
ระบบคัดตรงจากพื้นที ่ ระบบ
สอบตรง และระบบสอบกลาง 
- รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจ
หลักฐาน ตรวจร่างกาย และ
สอบสัมภาษณ์ ตามภูมิล าเนา 
และโควตา 
- ประกาศรายชือ่นักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ในแต่ละระบบ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

7  คณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือก แต่
ละคณะกรรมการ น าขอ้มูลและปัญหาทีพ่บใน
การด าเนินการรับสมัคร มาวิเคราะห์และหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
 
 

 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัคร 

 

ด าเนินการรับสมัคร และ
คัดเลือก 

 

ประเมินผลการรับสมัคร 

 

จัดท าแผนการด าเนินการรับสมัคร 

 

ด าเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาฯ 
ปีการศึกษา 2559 

A 

B 

http://www.bcnkk.ac.th/
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ล ำ 
ดับ 

ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

 
9  คณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ 

สรุป จ านวนนกัศึกษาที่รับเข้าศึกษา ปี
การศึกษา 2560   

 
 
 

- สรุปการตรวจสอบหลกัฐาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร และสอบ
สัมภาษณ ์

10  - งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา 
ประกาศก าหนดการและแนวทางการรายงานตัว
เข้าศึกษา ในเวบ็ไซต์ www.bcnkk.ac.th 
- งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา รับ
รายงานตัวนักศึกษาใหม ่โดยด าเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานทั่วไป หลักฐานเอกสาร
การศึกษา บันทึกประวัตินักศึกษา และใบแจ้ง
ย้ายส าเนาทะเบียนบ้าน และหลกัฐานการช าระ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

- บันทึกรายงานสรุปผลการรับ
สมัครเสนอต่อผู้อ านวยการ 
-  คู่มือปฏิบัติงานคุณภาพ ฉบบั
ปรับปรุง 2560 

11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา 
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป 

คู่มือกระบวนการปฏบิัติงาน
คุณภาพ ปกีารศึกษา 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการรับสมัครนักศึกษา
ประจ าป ี2560 

น าผลการประเมินไปปรับปรุง 

สิ้นสุด 

B 
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แนวปฏิบัติ 

1 เริ่มต้น 
2 อาจารย์ประจ าหลักสตูร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายเพื่อ

ก าหนดแนวทางการรับนักศึกษาของ สถาบันพระบรมราชชนก และแผนการรับนักศึกษาตามที่
หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิตก าหนด 

3 ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือก ประกอบด้วย 
คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับสมคัรและตรวจหลักฐาน, คณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ,์คณะกรรมการตรวจสอบผลการตรวจร่างกาย, คณะกรรมการประมวลผลและบันทึก
ข้อมูล, คณะกรรมการการเงิน, คณะกรรมการยานพาหนะ สวัสดิการ อาหาร และเครื่องดื่ม, 
คณะกรรมการเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ ์

4 -คณะกรรมการด าเนินการรับสมคัรและคดัเลือก ประชุมวางแผนการด าเนินการรับสมัครของ
คณะกรรมการแตล่ะฝ่าย 

 -วางแผนการด าเนินงานตามปฏิทนิการรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก 
5 คณะกรรมการประชาสัมพันธร์ับสมัครและตรวจหลักฐาน ตรวจสอบวันเวลา การรับสมัครในระบบ 

รับสมคัรบุคคลเข้าศึกษาในหลักสตูรของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ 
4. ระบบคัดตรงจากพ้ืนท่ี 
5. ระบบสอบตรง 
6. ระบบสอบกลาง 

6 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ด าเนินการเผยแพร่การรับสมัครและคัดเลือกทั้ง 3 ระบบ โดยติดต่อ
ประสานงานกับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ 23, และ 25 และลงพื้นที่ช้ีแจงแนวทางการสมคัร
และคัดเลือก ในเขตพื้นท่ี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดขอนแก่น 

7 - คณะกรรมการรับสมัคร ด าเนินการรับสมัครโดย ใหผู้้สมัครยื่นใบสมคัร ทางระบบรับสมัครของ
สถาบันพระบรมราชชนก ตามระบบท่ีก าหนด 
 -วิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบสมัภาษณ์ตามภูมลิ าเนา และโควตา ทางเว็บไซต์ 
www.bcnkk.ac.th 
-คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติของผูส้มัคร ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ 

 -วิทยาลัยฯประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑติในเว็บไซต์ www.bcnkk.ac.th 
7 คณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือก แต่ละคณะกรรมการ น าข้อมูลและปัญหาที่พบในการ

ด าเนินการรับสมัคร มาวิเคราะห์และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาร่วมกัน  
9 คณะกรรมการด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ สรุป จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าศึกษา ปีการศึกษา 

2560  

10 - งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา ประกาศก าหนดการและแนวทางการรายงานตัวเข้า
ศึกษา ในเว็บไซต์ www.bcnkk.ac.th 
- งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยด าเนินการตรวจสอบ
หลักฐานทั่วไป หลักฐานเอกสารการศึกษา บันทึกประวัตินักศึกษา และใบแจ้งย้ายส าเนาทะเบียนบ้าน 
และหลักฐานการช าระค่าใช้จ่ายในการศึกษา 

11 งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป 
 

http://www.bcnkk.ac.th/
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ชื่อระบบ  ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ค ำอธิบำย  ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่  
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ในการศึกษา2560ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาทุกคน    
ค่ำเป้ำหมำย (KPI) นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับด ีขึน้ไป 

ระบบและกลไกกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 
ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 

ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 
 เป้าหมาย นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับด ีขึ้นไป 

1  วิทยาลยัฯ โดยกลุ่มงานบริการ
การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์  
มคอ.2 ผลการส ารวจสมรรถนะ
นักศึกษาแรกเข้า   ผลการประเมิน
โครงการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาใหม่ในปกีารศึกษา2559 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 
ไทแลนด์ 4.0  

ส าเนา มคอ.2 หมวดที่ 3 
-ผลการส ารวจสมรรถนะ
นักศึกษาแรกเข้า    
-ผลการประเมินโครงการ
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาใหม่ในปกีารศึกษา
2559 

2  
 
 
 
 

กลุ่มงานบริการการศึกษาและกลุ่มงาน
วิชาการ  ออกแบบวางแผนการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาโดยในด้านวิชาการ 
เน้นเร่ืองการพัฒนาLearning How to 
Learn (Critical thinking ,Mapping 
,Reflection) ด้านการพัฒนานกัศึกษา 
เน้น เร่ือง การปรับตัว คุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะภาษาอังกฤษ 
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ไม่เห็นชอบ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณา
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม โดย
พิจารณาความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดกจิกรรม
และการประเมินผล   

- รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เร่ืองพิจารณา
รูปแบบกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมกอ่นศึกษา 
- โครงการปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ 

4  งานพัฒนานักศึกษา 
1.เขียนโครงการการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาใหม ่โดยเน้นการพัฒนา4
ด้าน-Learning How to Learn , การ
ปรับตัว ,คุณธรรมจริยธรรม, ทักษะ
ภาษาอังกฤษ  
2.น าเสนอโครงการฯเพื่อขออนุมัติจาก 
ผู้อ านายการฯ 
3.ท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน
โครงการ 
4.ด าเนินการตามโครงการ 

- โครงการปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ 
-ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการ 

5  เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน มีการ 
ประเมินผลลัพธ์โครงการปฐมนิเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมนกัศึกษาใหม่ 
ตามตัวชี้วัดโครงการ  
 
 

สรุปผลการด าเนินงานตาม
โครงการปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่ 

เร่ิมต้น 

ศึกษาวิเคราะห ์–มคอ.2 
-สมรรถนะนักศึกษาแรกเข้า 
-ผลการประเมินโครงการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา
2559 

 

ด าเนินกิจกรรมเตรียมความพรอ้ม 

 

 

ประเมินผล 

ออกแบบวางแผนการเตรียมความ

พร้อมนักศึกษาโดยเน้นLearning 

How to Learn (Critical thinking 
,Mapping ,Reflection)  การปรับตวั 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

พิจารณารูปแบบ
กิจกรรมการเตรียม
ความพร้อม 

เห็นชอบ 

A 
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ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

6  
 
 
 

ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป  
 
 
 
 
 

  
 
 

  

 
  แนวปฏิบัติ 

1 วิทยาลัยฯ โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์   มคอ.2 ผลการส ารวจสมรรถนะนักศึกษาแรกเข้า   
ผลการประเมินโครงการเตรยีมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2559 
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ ไทแลนด์ 4.0  

2 กลุ่มงานบริการการศึกษาและกลุม่งานวิชาการ  ออกแบบวางแผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโดยในด้าน
วิชาการ เน้นเรื่องการพัฒนาLearning How to Learn (Critical thinking ,Mapping ,Reflection) ด้านการ
พัฒนานักศึกษา เน้น เรื่อง การปรบัตัว คุณธรรม จรยิธรรม ทักษะภาษาอังกฤษ 

3 อาจารย์ประจ าหลักสตูร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากิจกรรมการเตรียมความพร้อม โดย
พิจารณาความสอดคล้องของวัตถปุระสงค์ รปูแบบการจดักิจกรรมและการประเมินผล   

4 งานพัฒนานักศึกษา 
1.เขียนโครงการการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ โดยเน้นการพัฒนา 4 ด้าน-Learning How to 
Learn , การปรับตัว ,คุณธรรมจรยิธรรม, ทักษะภาษาอังกฤษ  
2.น าเสนอโครงการฯเพื่อขออนุมัตจิากผู้อ านายการฯ 
3.ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
4.ด าเนินการตามโครงการ 

5 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน มีการ ประเมินผลลัพธ์โครงการปฐมนเิทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 
ตามตัวช้ีวัดโครงการ  

6 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งตอ่ไป 
 

 

 

น าผลการประเมินไปปรับปรุง 

สิ้นสุด 

A 



8 

 

ชื่อระบบ ระบบกลไกการการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการวิชาชีพและการแนะแนวแก่นักศึกษาปรญิญาตรี   
ค ำอธิบำย  การควบคุมการดูการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
วัตถุประสงค ์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับการดูแลและได้รับบริการการให้ค าปรึกษาท้ังดา้นวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
สุขภาพและการด าเนินชีวิต 
เป้ำหมำย นักศึกษาได้รับการดูแลและได้รับบริการการให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลกัสูตร สุขภาพและการ
ด าเนินชีวิตร้อยละ100 
ตัวชี้วัด 1.  มีระบบการให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร สุขภาพและการด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา 

2. นักศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดบริการการดแูลให้ค าปรึกษาอยูใ่นระดับ 3.51 ข้ึนไป ร้อยละ 90 

 
ล าดับ ขั้นตอน กลไก หลักฐาน 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
ร่วมกับรองฯบริการการศึกษาและหัวหน้า
งานบริการและพัฒนานักศึกษาฯศกึษา
วิเคราะห์การจดับริการการดแูลและการ
ให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม
เสรมิหลักสูตร สุขภาพและการด าเนิน
ชีวิตแก่นักศึกษา/ผลการประเมินการ
ด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
 

- รายการการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
-รายงานสรุปการ
ประเมินการจดับริการ
ดูแลและการให้
ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
สุขภาพและการด าเนิน
ชีวิตแก่นักศึกษาในปีท่ี
ผ่านมา 
 
 

2  
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรร่วมกับ 
กลุ่มงานบริการการศึกษาก าหนด
เป้าหมาย  แนวทางในการจัดบริการดูแล
และให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร สุขภาพและการ
ด าเนินชีวติแก่นักศึกษา 

- รายงานเป้าหมาย  
แนวทางในการจัดบริการ
ดูแลและให้ค าปรึกษาท้ัง
ด้านวิชาการ กิจกรรม
เสรมิหลักสูตร สุขภาพ
และการด าเนินชีวิตแก่
นักศึกษา 
 
 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริการการศึกษา  ออกแบบ
โครงการ/กิจกรรม  ในการจัดบริการดูแล
และให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร สุขภาพและการ
ด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา 
 
 
 

-การงานการประชุมการ
กลุ่มงานบริการ
การศึกษา  ออกแบบ
โครงการ/กิจกรรม  ใน
การจัดบริการดแูลและให้
ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
สุขภาพและการด าเนิน
ชีวิตแก่นักศึกษา 

ศึกษาวิเคราะห์การจดับริการดูแลและการให้
ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
สุขภาพและการด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา/ผลการ
ประเมินการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 

 

ก ำหนดเปำ้หมำย  แนวทำงในกำร

จัดบริการการดแูลและการใหค้ าปรึกษาท้ัง
ด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร สุขภาพ

และการด าเนินชีวิตแก่นกัศกึษำ 

ออกแบบโครงกำร/กิจกรรม  ในกำร

จัดบริการดูแลและใหค้ าปรึกษาท้ังด้าน
วิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร สขุภาพและ

การด าเนินชีวิตแก่นกัศกึษำ 

 

เริ่มต้น 

A 
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ล าดับ ขั้นตอน กลไก หลักฐาน 
  

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริการการศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาการจดับริการดูแลและให้
ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสตูร สุขภาพและการด าเนินชีวิตแก่
นักศึกษา 

 
 

-แผนปฏิบัติการประจ าปี  
2560 
 

5  
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริการการศึกษาเสนอแผนการ
จัดบริการดูแลและใหค้ าปรึกษาท้ังด้าน
วิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร สขุภาพ
และการด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา 
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- กรณผี่านด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการจดับริการ
การดูแลและการให้ค าปรึกษา
ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสตูร สุขภาพและการ
ด าเนินชีวิต 

-  กรณีไม่ผ่านปรับจดับริการการ
ดูแลและการให้ค าปรึกษาท้ัง
ด้านวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสตูร สุขภาพและการ
ด าเนินชีวิตเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง 

-รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร   
 

6  
 
 
 
 
 
 
 

6.1 กลุ่มงานบริการการศึกษาด าเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการจัดบริการดูแลและ
ให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม
เสรมิหลักสูตร สุขภาพและการด าเนิน
ชีวิตแก่นักศึกษา 

 
- หัวหน้างานบริการและพัฒนานกัศึกษา
และศิษยเ์ก่า  ก ากับติดตามการ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ
จัดบริการการดแูลและการใหค้ าปรึกษา
ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
สุขภาพและการด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา 
เสนอรองฯรองฯกลุ่มงานบริการ

-รายงานการประชุม
กรรมการบริการ
หลักสตูร 

จดัท ำแผนการจัดบริการดูแลและให้ค าปรึกษา

ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลกัสูตร สุขภาพ
และการด าเนินชีวิตแก่นกัศกึษำ 

 

พิจำรณำ 

ด ำเนินกำร  ก ำกบัติดตำม  แผนงำน/โครงกำร

การจัดบริการการดูแลและการใหค้ าปรึกษาท้ัง
ด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร สุขภาพ

และการด าเนินชีวิตแก่นกัศกึษำ 

 

ก ำกบัติดตำม 

ไมผ่ำ่น 

ผำ่น 

A 

B 
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ล าดับ ขั้นตอน กลไก หลักฐาน 
การศึกษา 

6.2  รองฯกลุ่มงานบริการการศึกษา  

เสนอกรรมการบริการหลักสูตรทบทวน
ผลการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริการการศึกษา  ประเมนิ
ผลลัพธ์โครงการจัดบริการการดูแลและ
การให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ กิจกรรม
เสรมิหลักสูตร สุขภาพและการด าเนิน
ชีวิตแก่นักศึกษา 

 
 

-รายงานสรุปการ
ประเมินผลลัพธ์โครงการ
จัดบริการการดแูลและ
การให้ค าปรึกษาท้ังด้าน
วิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสตูร สุขภาพและ
การด าเนินชีวิตแก่
นักศกึษา 
 
 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริการการศึกษาท ารายงานผล
การประเมินโครงการจดับริการการดูแล
และการใหค้ าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร สุขภาพและการ
ด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา 
  น าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

รายงานผลการประเมิน
โครงการจดับริการการ
ดูแลและการให้
ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
สุขภาพและการด าเนิน
ชีวิตแก่นักศึกษา 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

ประเมินผลลพัธ์โครงกำรจดับริการดูแล

และให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร สุขภาพและการ

ด าเนินชีวิตแก่นกัศกึษำ 

 

ท ำรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำร

จัดบริการการดแูลและการใหค้ าปรึกษาท้ัง
ด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร สุขภาพ
และการด าเนินชีวิตแก่นกัศกึษำ  น ำเสนอ

คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสตูร 

สิน้สดุ 

B 

สิน้สดุ 
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แนวปฏิบัติ 
1 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรร่วมกับรองฯบริการการศึกษาและหวัหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาฯศึกษา

วิเคราะห์การจดับริการการดแูลและการใหค้ าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร สุขภาพและการ
ด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา/ผลการประเมินการด าเนินงานในปีท่ีผา่นมา 

2 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรร่วมกับกลุ่มงานบริการการศึกษาก าหนดเป้าหมาย  แนวทางในการจัดบริการดูแล
และให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร สุขภาพและการด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา 

3 กลุ่มงานบริการการศึกษา  ออกแบบโครงการ/กิจกรรม  ในการจดับริการดูแลและให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร สุขภาพและการด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา 

4 กลุ่มงานบริการการศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจดับริการดูแลและให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสตูร สุขภาพและการด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา 

5 กลุ่มงานบริการการศึกษาเสนอแผนการจัดบริการดแูลและให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
สุขภาพและการด าเนินชีวิตแก่นักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
- กรณผี่านด าเนินการตามแผนงาน/โครงการจดับริการการดูแลและการให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ 

กิจกรรมเสริมหลักสตูร สุขภาพและการด าเนินชีวิต 
-  กรณีไม่ผ่านปรับจดับริการการดูแลและการให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร 

สุขภาพและการด าเนินชีวิตเสนอตอ่คณะกรรมการบริหารหลักสตูรเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
6 6.1 กลุ่มงานบริการการศึกษาด าเนินการตามแผนงาน/โครงการจัดบริการดูแลและให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ 

กิจกรรมเสริมหลักสตูร สุขภาพและการด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา 
- หัวหน้างานบริการและพัฒนานกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  ก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ
จัดบริการการดแูลและการใหค้ าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ กิจกรรมเสรมิหลักสูตร สุขภาพและการด าเนินชีวิตแก่
นักศึกษา 
เสนอรองฯรองฯกลุ่มงานบริการการศึกษา 
6.2  รองฯกลุ่มงานบริการการศึกษา  เสนอกรรมการบริการหลักสตูรทบทวนผลการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

7 กลุ่มงานบริการการศึกษา  ประเมนิผลลัพธ์โครงการจัดบริการการดแูลและการให้ค าปรึกษาท้ังด้านวิชาการ 
กิจกรรมเสริมหลักสตูร สุขภาพและการด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา 

8 กลุ่มงานบริการการศึกษาท ารายงานผลการประเมินโครงการจัดบรกิารการดูแลและการใหค้ าปรึกษาทั้งด้าน
วิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสตูร สขุภาพและการด าเนินชีวิตแก่นักศกึษาน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 

B 
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ชื่อระบบ  ระบบ กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
เป้าหมาย นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ตัวชี้วัด 1.  นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ครอบคลุมทุกด้าน ร้อยละ100 

2.  นักศึกษามีทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ทุกด้าน  ค่าเฉลี่ย  3.51  ขึ้นไป ( คะแนนเต็ม 5  )  ร้อยละ 80 
 

ล าดับ ขั้นตอน กลไก หลักฐาน 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
ร่วมกับกลุม่งานวิชาการ  และกลุม่งาน
บริการการศึกษา  ศึกษาวิเคราะหท์ักษะ
การเรยีนรู้และสมรรถนะในศตวรรษที่ 
21  /ผลการประเมินการด าเนินงาน
พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21ในปีที่ผ่านมา 

- รายการการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
-รายงานสรุปการ
ประเมินการด าเนินงาน
พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21ในปีที่
ผ่านมา 

2  
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่ม
งานบริการการศึกษาก าหนด
เป้าหมาย  แนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21ทั้งในและนอก
หลักสูตรครอบคลุม 4กลุม่หลัก 
ได้แก่ 
1.กลุ่มวิชาหลัก  
2.กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ  
3.กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม  
4.กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี 
ที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
3R  7C  ดังนี้ 

3R  ได้แก่ Reading (อ่านออก), 

- รายงานเป้าหมาย  
แนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

ศึกษาวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้และสมรรถนะ
ในศตวรรษท่ี 21  /ผลการประเมินการ

ด าเนินงานพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรยีนรู้

ในศตวรรษท่ี 21ในปีที่ผ่านมา 

ก าหนดเป้าหมาย  แนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 

เริ่มต้น 

A 
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ล าดับ ขั้นตอน กลไก หลักฐาน 
(W)riting (เขียนได้)  และ 
(A)rithmetic (คิดเลขเป็น) 

7C ได้แก่ Critical thinking & 
problem solving (ทักษะด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะ
ในการแก้ปัญหา) 

Creativity & innovation (ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 

Cross-cultural understanding 
(ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 

Collaboration, teamwork & 
leadership (ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า) 

Communications, information 
& media literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 

Computing & ICT literacy 
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร) 

Career & learning skills (ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่มงาน
บริการการศึกษา  ร่วมกันออกแบบ
โครงการ/กิจกรรม  ในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21ทั้งในและนอก
หลักสูตรครอบคลุม 4กลุ่มหลัก 
ได้แก่1.กลุ่มวิชาหลัก 2.กลุ่มทักษะ

-การงานการประชมุการ

กลุ่มงานวิชาการ  
และกลุ่มงานบริการ
การศึกษา  ออกแบบ
โครงการ/กิจกรรม  ใน

การพัฒนานกัศกึษาให้

ออกแบบโครงการ/กจิกรรม  ในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 

A 

B 

ก าหนดเป้าหมาย  แนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 
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ล าดับ ขั้นตอน กลไก หลักฐาน 
 
 
 
 

ชีวิตและอาชีพ 3.กลุ่มทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 4.กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
 
 
 

มีทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

4  
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่มงาน
บริการการศึกษาจดัท าแผนพัฒนา
นกัศกึษาให้มีทกัษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 
 

-แผนพัฒนานักศึกษาให้
มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

5  
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่มงาน
บริการการศึกษาเสนอแผนพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

- กรณผี่านด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21/ก ากับ
ติดตาม 

- กรณไีม่ผา่นปรับแผนพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21เสนอต่อ

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 

-รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร   
 

6  
 
 
 
 
 
 
 

6.1 กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่มงาน
บริการการศึกษาด าเนินการตาม

แผนงาน/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

- หัวหน้าภาคก ากับติดตามการ
ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21ในหลักสูตรเสนอรองฯ
กลุ่มงานวิชาการ   

-รายงานการประชุม
กรรมการบริการ
หลกัสตูร 

จดัท าแผนพัฒนานกัศกึษาให้มทีกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

พิจารณา 

ด าเนินการ  ก ากบัติดตาม  แผนงาน/

โครงการพัฒนานกัศกึษาให้มีทกัษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

ก ากบัติดตาม 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

C 

B 
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ล าดับ ขั้นตอน กลไก หลักฐาน 
-หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษา
ก ากับติดตามการด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21นอก
หลักสูตรเสนอรองฯกลุม่งานบริการ
การศึกษา 

6.2  รองฯกลุ่มงานวิชาการและรองฯ
กลุ่มงานบริการการศึกษา  เสนอ
กรรมการบริการหลักสูตรทบทวนผลการ
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 

7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่มงาน
บริการการศึกษา  ประเมินผลลพัธ์

โครงการพัฒนานกัศกึษาให้มีทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

-รายงานสรุปการ
ประเมินผลลัพธ์โครงการ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่มงาน
บริการการศึกษาท ารายงานผลการ
ประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

น าเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 

รายงานผลการประเมิน
โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
 

  
 
 
 

  

 

ประเมินผลลัพธ์โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 

 

ท ารายงานผลการประเมินโครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21  น าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

สิน้สดุ 

C 

สิน้สดุ 
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แนวปฏิบัติ 
1 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ  และกลุม่งานบริการการศึกษา  ศึกษาวิเคราะห์ทักษะการ

เรียนรู้และสมรรถนะในศตวรรษที ่21  /ผลการประเมินการด าเนินงานพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21ในปีท่ีผ่านมา 

2 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ  และกลุม่งานบริการการศึกษาก าหนดเป้าหมาย  แนวทาง
ในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21ทั้งในและนอกหลักสูตรครอบคลุม 4กลุ่มหลัก ได้แก ่
1.กลุ่มวิชาหลัก  
2.กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ  
3.กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  
4.กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี
ที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  3R  7C  ดังนี้ 
3R  ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W)riting (เขียนได้)  และ (A)rithmetic (คิดเลขเป็น)7C ได้แก่ Critical thinking 
& problem solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)Creativity & 
innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวตักรรม) Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างาน
เป็นทีม และภาวะผู้น า)Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ 
และรูเ้ท่าทันสื่อ)Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร)
Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

3 กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่มงานบรกิารการศึกษา  ร่วมกันออกแบบโครงการ/กิจกรรม  ในการพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21ทั้งในและนอกหลักสตูรครอบคลมุ 4กลุ่มหลัก ได้แก่1.กลุ่มวิชาหลัก 2.กลุ่มทักษะ
ชีวิตและอาชีพ 3.กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4.กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี

4 กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่มงานบรกิารการศึกษาจดัท าแผนพัฒนานกัศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
5 กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่มงานบรกิารการศึกษาเสนอแผนพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ต่อ

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
- กรณผี่านด าเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/ก ากบั

ติดตาม 
- กรณไีม่ผา่นปรับแผนพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21เสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูรเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
6 6.1 กลุ่มงานวิชาการ  และกลุม่งานบริการการศึกษาด าเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ

การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
- หัวหน้าภาคก ากับตดิตามการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการพฒันานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21ในหลักสูตรเสนอรองฯกลุ่มงานวิชาการ   
-หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนานักศกึษาให้มี
ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21นอกหลักสูตรเสนอรองฯกลุม่งานบริการการศึกษา 
6.2  รองฯกลุ่มงานวิชาการและรองฯกลุ่มงานบริการการศึกษา  เสนอกรรมการบริการหลักสูตรทบทวนผลการ
พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

7 กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่มงานบรกิารการศึกษา  ประเมินผลลัพธ์โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

8 กลุ่มงานวิชาการ  และกลุ่มงานบรกิารการศึกษาท ารายงานผลการประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาใหม้ีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  น าเสนอคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

 

A 

C 
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ชื่อระบบ  ระบบการรับและแต่งตัง้อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร  
ค ำอธิบำยระบบ  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร เป็นระบบรับและแต่งตั้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ซึ่งปรับปรุง
จากปีการศึกษา 2559 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560 
วัตถุประสงค์ เพือ่ให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพ มีจ านวนและคณุวุฒิของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
และมีอัตราการคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรมีแนวโน้มดีขึ้น 

เป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมระบบ  
1. จ านวนและคณุวุฒิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 100 

2. อัตราการคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรมีแนวโนม้ดีขึ้น ตลอดหลักสตูร 

ล ำดับ ขั้นตอน กลไก หลักฐำน 
1  1. งานทรัพยากรบุคคล ฯ ร่วมกับอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานของสภาการพยาบาล 
 
 
 
 
 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2  
 
 
 
 

2. งานทรัพยากรบุคคล ฯ  ร่วมกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหาร
หลั ก สู ต ร  ก า หนด คุณสมบั ติ ขอ งอ าจ า รย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
   2.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรโดยส านักงาน
คณะกรรการการอุดมศึกษา 
     2.1.1 จ านวนและคุณวุฒิอาจารย์ ต้องมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซ่ึงมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน 
และในจ านวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า  หรือ เป็นผู้ด ารง
ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร  ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์อย่างน้อย 2 คน 
     2.1.2 มีคุณสมบัติระดับปริญญาโททางการ
พยาบาลที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ การสอน
ทางการพยาบาลครบสาขาหลักทางการพยาบาล 
ได้แก่ การพยาบาลผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ การพยาบาล
เด็ก การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ การพยาบาล
อนามัยชุมชน และสูติศาสตร์/การพยาบาลแม่
และเด็ก 
   2.2 เกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล 
     2.2.1 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาล และการผดุงครรภ์  ชั้ นหนึ่ ง  หรือ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
ชั้นหนึ่ง และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลที่ไม่
หมดอายุ 
 

 2.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
2.2 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 
2.3 มาตรฐานสภาการ
พยาบาล 
 

เริ่มต้น 

ศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม

เกณฑ ์
 

ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 

A 



18 

 

ล ำดับ ขั้นตอน กลไก หลักฐำน 
       2.2.2 ส าเร็จการศึกษาอย่ างน้อยระดับ

ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่น 
โดยต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์ ในกรณีที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ไม่ใช่สาขาพยาบาล
ศาสตร์ ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือ
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพในระดับช านาญการ
อย่ า งน้อยร้อยละ 60 ขึ้ นไป ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
     2.2.3 มีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาล ไม่
น้อยกว่า 2 ปี  
     2.2.4 มีประสบการณ์การสอนทางการ
พยาบาลทั้ งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ ใน
สถาบันการศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่า 1 ปี ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์การสอน
ทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษา ต้องผ่าน
การอบรมหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการ
เรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ 
และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 
     2.2.5 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เ อ ก อ ย่ า ง น้ อ ย ร้ อ ย ล ะ  2 0  ข อ งอ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
     2.2.6 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทาง
วิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

 

3  
 

 
 
 

3.1 งานทรัพยากรบุคคลฯ ร่วมกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส ารวจ
และจัดท าท าเนียบอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานของสภาการ
พยาบาล 
3.2 งานทรัพยากรบุคคลฯ ร่วมกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอ
ผลการส าตรวจและท าเนยีบอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบ
ตามเกณฑ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

3.1 เอกสารแสดงท าเนียบ
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ ์
3.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
3.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

A 

สรรหาผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ 
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ล ำดับ ขั้นตอน กลไก หลักฐำน 
4  

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ตรวจสอบ
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
พิจารณารับรอง 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอ
รายชื่ อ อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตร  ต่ อ
ผู้อ านวยการวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง 
4.3 ในกรณีที่ไม่เห็นชอบ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร พิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ใหม่อีกครั้ง 
4.4 ในกรณีที่เห็นชอบ ผู้อ านวยการพิจารณา
แต่งต้ัง 
 
 
 
 
 
 

4. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลยั 

5  
 
 
 
 

5. ผู้อ านวยการวิทยาลัยลงนามแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
 

5. ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6  
 

 
 

6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ได้รับการลงนาม
แต่ งตั้ ง โดยผู้ อ านวยการวิทยาลัย  ต่อสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตาม
แบบฟอร์ม  สมอ.08 
 
 
 

6. ส าเนาหนังสือส่งสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พร้อม สมอ.08 

7  7. สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณารายชื่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   7.1 กรณีที่เห็นชอบ สภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอรายชื่ออาจารย์
ประจ าหลกัสูตรต่อสภาการพยาบาล และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   7.2 กรณีที่ไม่เห็นชอบ สภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งกลับที่วิทยาลัยฯ เพื่อ
ด าเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติใหม่ 
 

7.1 หนังสือจากสภาการ
พยาบาล เร่ือง เห็นชอบ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7.2 หนังสือจากสภาการ
พยาบาลส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง เห็นชอบ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

8  8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจ้งผลการ
พิจารณาของสภาการพยาบาล และส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา ต่อคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย  และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อรับทราบ 
 
 
 
 

8.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลยั 
8.2 ส าเนาหนังสือลงนาม
รับทราบค าสั่งแต่งต้ังของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เสนอชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เพื่อพิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 

เสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามแบบฟอร์ม สมอ.08 

B 

พิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

แจ้งผู้เกี่ยวขอ้งทราบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

C 
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ล ำดับ ขั้นตอน กลไก หลักฐำน 
 
9 
 
 
 
 
 

 งานพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที ร่วมกับ
คณะ กรรมกา รบริ ห า รหลั ก สู ต รประ เมิ น
กระบวนการด า เนิน งาน  และน า เสนอต่ อ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

9.1 รายงานผลการประเมิน
ประบวนการ 
9.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลยั 

10  งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการเจ้าหน้าที่ 
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 รายงานผลการ
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน 

 
 

แนวปฏิบัติ 
1 งานทรัพยากรบุคคล ฯ ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานของสภาการพยาบาล 

2 งานทรัพยากรบุคคล ฯ  ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
2.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรโดยส านักงานคณะกรรการการอุดมศึกษา 
     2.1.1 จ านวนและคุณวุฒิอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และในจ านวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อย 2 คน 
   2.1.2 มีคุณสมบัติระดับปรญิญาโททางการพยาบาลที่มคีุณวุฒิหรือประสบการณ์ การสอนทางการพยาบาลครบสาขาหลัก
ทางการพยาบาล ได้แก่ การพยาบาลผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ การพยาบาลอนามัย
ชุมชน และสูติศาสตร์/การพยาบาลแม่และเด็ก 
2.2 เกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล 
  2.2.1 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลชั้นหนึ่ง และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลที่ไม่หมดอายุ 
     2.2.2 ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่น โดยต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ในกรณีที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่ไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์ 
ต้องมีต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพในระดับ
ช านาญการอย่างน้อยร้อยละ 60 ข้ึนไป ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
     2.2.3 มีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
     2.2.4 มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษาพยาบาลอย่าง

 

สิ้นสุด 

C 

ประเมินกระบวนการด าเนินงาน 

น าผลการประเมินมาปรับปรุง 
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แนวปฏิบัติ 
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษา ต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรศาสตรแ์ละศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียง
ได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ 
     2.2.5 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกอย่างน้อยร้อยละ 20 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 
     2.2.6 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด 

3 3.1 งานทรัพยากรบุคคลฯ ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส ารวจและจัดท าท าเนียบ
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
ของสภาการพยาบาล 
3.2 งานทรัพยากรบุคคลฯ ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอผลการส าตรวจและ
ท าเนียบอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

4 4.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และพิจารณารับรอง 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต่อผู้อ านวยการวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง 
4.3 ในกรณีที่ไม่เห็นชอบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ใหม่อีกครั้ง 
4.4 ในกรณีที่เห็นชอบ ผู้อ านวยการพิจารณาแต่งตั้ง 

5 ผู้อ านวยการวิทยาลัยลงนามแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ได้รับการลงนามแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการ

วิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามแบบฟอร์ม  สมอ.08 
7 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณารายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   7.1 กรณีที่เห็นชอบ สภามหาวทิยาลัยขอนแก่น เสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อสภาการพยาบาล และส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
   7.2 กรณีที่ไม่เห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งกลับที่วิทยาลัยฯ เพื่อด าเนินการสรรหาผู้มคีุณสมบัติใหม่ 

8 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจ้งผลการพิจารณาของสภาการพยาบาล และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อรับทราบ 

9 
 

งานพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการด าเนินงาน และน าเสนอ
ต่อกรรมการบริหารวิทยาลัย 

10 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน 
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ชื่อระบบและกลไก  : ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ค ำอธิบำยระบบ : เป็นการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสตูรให้มคีุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ   
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการคงอยูข่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมระบบ  :  อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูรร้อยละ 100 

ล าดับ ขั้นตอน  กลไก  หลักฐาน 
1  1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์

ประจ าหลกัสูตรและงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
วิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรกรณีได้รับการแต่งตั้ง 
1.2 จัดท าแผนทดแทนอัตราก าลังของอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร ครบ 5 สาขาวิชา ตามท าเนียบ
อาจารย์ผู้มีคุณสมบัติ 
 
 
 

 

2  
 
 
 
 

2.1 จัดท าแผนการธ ารงรักษาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
    2.1 ด้านภาระงาน โดยมีการวิเคราะห์บทบาท
หน้าที่ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร ก าหนด
ภาระงานสอนให้เหมาะสม และจัดภาระงานตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
     2.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ โดยก าหนดเกณฑ์
ภาระงานโครงสร้างการบริหารในการประเมินผล
ปฏิบัติราชการ (PA) และจัดภาระงานตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

 

3  
 

 
 

3.1 คณะกรรมการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และงาน
ทรัพยากรบุคคลและการเจ้าหน้าที่ ร่วมกนัสรรหา
อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรทดแทนจากท าเนียบ 
3.2 เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา 
3.3 กรณีไมเ่ห็นชอบ  ให้พิจารณาใหม่ตามเกณฑ์
คุณสมบัต ิ
     กรณเีห็นชอบ  ด าเนินการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 

 

4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานทรัพยากร
บุคคลและการเจ้าหนา้ที่ แจ้งอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสูตรทราบเพื่อน าเขา้สู่กระบวนการต่อไป 
 
 
 
 

 

เริ่มต้น 

วิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีได้รับการ

แต่งต้ัง 

ธ ารงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

พิจารณ
า 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร
ทดแทนทราบ 

A 

สรรหาทดแทน 
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สิ้นสุด 

ล าดับ ขั้นตอน  กลไก  หลักฐาน 
5  

 
 
 
 

 
 
 
 

เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน มีการประเมิน
กระบวนการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางใน
การปรับปรุงครั้งต่อไป 

 

6  
 

 
 
 

 
 
 

ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แนวปฏิบัติ 

1 1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและงานบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์อัตราก าลังของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณไีด้รับการแต่งตั้ง 
1.2 จัดท าแผนทดแทนอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครบ 5 สาขาวิชา ตามท าเนียบอาจารย์ผู้มีคณุสมบัต ิ

2 2.1 จัดท าแผนการธ ารงรักษาอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ดังนี ้
    2.1 ด้านภาระงาน โดยมีการวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ี ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก าหนดภาระงานสอนให้
เหมาะสม และจัดภาระงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
     2.2 ด้านการสรา้งแรงจูงใจ โดยก าหนดเกณฑ์ภาระงานโครงสร้างการบริหารในการประเมินผลปฏบิัติราชการ (PA) และ
จัดภาระงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3 3.1 คณะกรรมการ อาจารย์ประจ าหลักสตูร  และงานทรัพยากรบคุคลและการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทนจากท าเนียบ 
3.2 เสนอคณะกรรมการบรหิารพจิารณา 
3.3 กรณีไมเ่ห็นชอบ  ให้พิจารณาใหม่ตามเกณฑ์คณุสมบัติ 
     กรณีเห็นชอบ  ด าเนินการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป 

4 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและงานทรัพยากรบุคคลและการเจ้าหน้าท่ี แจ้งอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรทราบเพื่อ
น าเข้าสู่กระบวนการต่อไป 

5 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงครัง้ต่อไป 
6 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งตอ่ไป 

 
 

ประเมินผล 

A 

น าผลการประเมินไปปรับปรุง 
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ชื่อระบบและกลไก  : ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ค ำอธิบำยระบบ : เป็นการส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม้ีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
วัตถุประสงค ์: เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูรให้มีคณุภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมระบบ  :  อาจารย์ประจ าหลักสูตรไดร้ับการพัฒนาทุกคน 

 ระบบและกลไกกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ล า 
ดับ 

ปีการศึกษา 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

 เป้าหมาย อาจารย์ประจ าหลักสูตรไดร้ับการพัฒนาทุกคน 
1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล 
1.วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.วางแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง
ด้านวิชาการ วิชาชีพ ผลงานวิชาการ/
ผลงานวิจัย 

แผน กา รส่ ง เ ส ริ ม แล ะ
พัฒนาอาจารย์ประจ า
ห ลั ก สู ต ร ใ น คู่ มื อ ก า ร
บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
บุคลากร  

แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  

 

2  1. งานแผนน าแผนเข้าพจิารณาใน
คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ  
2. ผู้อ านวยการอนุมัตแิผน 

 ร า ย ง า น ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณาแผน
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  

 
 
 
 

4  1.งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประชาสัมพันธ์ใหอ้าจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนากับหนว่ยงานภายนอกดา้น
วิชาการ และวิชาชพีเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา การพัฒนาผลงานวิชาการ
และงานวิจยั 
2.มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยการแลกเปลีย่นเรียนรู้
เร่ืองวิธีการจัดการเรียนการสอนต่างๆ 
ในการประชุมเวทีการจัดการความรู้สู่
แนวปฏบิัติที่ดี 

สรุปผลการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 

5  มีการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
พร้อมทั้งประเมินกระบวนการ  และ 
น าผลการประเมินเข้าคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลยัเพื่อ
พิจารณา(ผู้อ านวยการประกาศใช้
คู่มือกระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ 

1 . ส รุ ป ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินความพึงพอใจ
ข อ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรต่อการพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2 . ส รุ ป ผ ล ก า ร พั ฒ น า
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.สรุปการทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ 

เริ่มต้น 

วางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร 

ขออนุมัติแผน
ส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ด าเนินการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

A 
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ล า 
ดับ 

ปีการศึกษา 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
4 . คู่ มื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบัติงานคุณภาพฉบับ
ปรับปรุง 
5.สรุปการทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภ า พ  ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
25560 

6  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวปฏิบัติ 
1 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร อาจารย์ประจ าหลักสตูรและงานบรหิารทรัพยากรบุคคล 

1.วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2.วางแผนการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
3.จัดสรรงบประมาณในการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ผลงาน
วิชาการ/ผลงานวิจัย 

2 1. งานแผนน าแผนเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยฯ  
2. ผู้อ านวยการอนุมัติแผน 

4 1.งานบริหารทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สมัมนากับ
หน่วยงานภายนอกด้านวิชาการ และวิชาชีพเกี่ยวกับการจดัการศึกษา การพัฒนาผลงานวิชาการและ
งานวิจัย 
2.มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์และอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการแลกเปลีย่น
เรียนรูเ้รื่องวิธีการจดัการเรียนการสอนต่างๆ ในการประชุมเวทีการจดัการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี 

5 มีการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการส่งเสรมิและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมท้ังประเมินกระบวนการ  และ น าผลการประเมินเข้าคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(ผู้อ านวยการประกาศใช้คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานคณุภาพ) 

6 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรงุ 
 

A 

 

น าผลการประเมินไปปรับปรุง 

สิ้นสุด 
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ชื่อระบบและกลไก  : ระบบการออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสตูร   
ค ำอธิบำยระบบ :  เป็นการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสตูรเพื่อใหไ้ด้รับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาลและสภา 

มหาวิทยาลยั   
วัตถุประสงค ์: เพื่อการออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาในหลักสูตรไดร้ับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาลและสภา 
มหาวิทยาลยั   
เป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมระบบ  :   

หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดร้ับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล 
            และสภามหาวิทยาลัย  ตามก าหนดเวลา ( สภาเห็นชอบหลักสูตรก่อนเปิดการเรียนการสอน ภายใน 120 วัน ) 
 

ล ำดับ ขั้นตอน รำยละเอียดของกำรปฎิบัติ หลักฐำน 
1 
P 

 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 

1.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั วิเคราะห์ สภาพ
และสถานการณ์ในการจดัการเรียนการสอนของ
วิทยาลัย โดยการน าผลการวิจัยในการประเมิน
หลักสตูร เมื่อครบรอบการปรับปรงุหลักสูตรทุก 5 
ปี ตามก าหนด   โดยมีปัจจยัน าเขา้ดังนี้                                                 
     - ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552        
     - มาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ 2552 
     - ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 
     - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 
     - ระบบประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดับ
หลักสตูรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.2 สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ และน าผลมา    
วางแผนในการจัดท าหลักสตูรพยาบาลศาสตร     
บัณฑิต (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 

1.รายงานการ
วิเคราะหส์ภาพและ
สถานการณ ์การ
จัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัย 
 
2. รายงานการวิจัยผล
การประเมินหลักสตูร 
หลักสตูรพยาบาลศา
สตรบณัฑติ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

2 
P 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั เสนอรายชื่อ    
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร   ของ  
วิทยาลัยฯ  ของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ของสถาบันพระบรมราชชนก   ซึ่งมคีณะกรรมการ
อย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคณุวุฒิ หรือผูเ้ชี่ยว 
ชาญในสาขาพยาบาลศาสตร ์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน และผู้แทนสภาการพยาบาลอย่าง
น้อย 1 คน เพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสตูรใหส้อด 
คล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตร ีสาขา
พยาบาลศาสตร์ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อย
ตามที่ก าหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ ของ สกอ. สถาบัน
สมทบ  และ ตามระเบียบ ข้อบังคบัสภาการ
พยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสตูร
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และ การผดุงครรภ์
ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2554    

1.ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐ ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
ขอนแก่น    
2. ค าสั่งของเครือข่าย
วิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรม 
ราชชนก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
3. ค าสั่งของสถาบัน
พระบรมราชชนก 

ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร 

 ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ 
เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษาพ.ศ. 2558 

 ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 ผลการประเมินหลักสูตร 2555 

 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 

A 

เริ่มต้น 

A 
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ล ำดับ ขั้นตอน รำยละเอียดของกำรปฎิบัติ หลักฐำน 
3 
D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของ วิทยาลัย       
รวมกับเครือข่าย จัดท าแผนการพฒันาปรับปรุง      
หลักสตูร (เปิดหลักสูตร)โดยหลักสตูรต้องได้รับการ
เห็นชอบจากสภาการพยาบาล ภายใน 120 วัน ก่อน
เปิดการศึกษา 
3.2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยและ      
เครือข่าย ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูรโดย
พิจารณาโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระส าคัญและ
ผลการเรยีนรู้ตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา
พยาบาลศาสตร ์และเพิ่มเติมผลการเรยีนรู้เฉพาะ
ของหลักสูตรใหเ้ป็น ไปตามปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคณุลักษณะบณัฑิตที่
พึงประสงค์ของวิทยาลัย โดยแสดงแผนที่การ
กระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรยีนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา เพื่อก าหนดว่าแต่ละรายวิชา
ในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความ
รับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด  
3.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร เสนอรา่ง     
หลักสตูรต่อผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อตรวจสอบ 

1.แผนการด าเนินงาน
การพัฒนาปรับปรุง
หลักสตูร(เปดิ
หลักสตูร)   
2. ร่างหลักสตูร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 
ของวิทยาลัย 

4 
D 

 
 
 

4.1. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้องของ
หลักสตูร และให้ขอเสนอแนะ 
4.2. เสนอหลักสตูรที่ปรับแก้ตามค าแนะน าของ     
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อคณะกรรมการบรหิารวิทยาลยัเพื่อ
อนุมัต ิ

1. ร่างหลักสตูร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ 
ของวิทยาลัย 

5 
D 

 ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 
5.1 กรณไีม่เห็นชอบ น าเสนอร่างหลักสูตรต่อ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยปรับแก ้
5.2 กรณีเห็นชอบ   เสนอร่างหลักสูตรต่อ

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและการเรียน
การสอน สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อ
เห็นชอบ 

 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัย เรื่องการ
เห็นชอบหลักสตูร  

6 
D 

 
 
 
 
 
 
 

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน สถาบันพระบรมราชชนก 
6.1 กรณไีมเ่ห็นชอบ   คณะกรรมการพัฒนา 
     หลักสูตรฯ น าหลักสูตรไปปรบัแก้    
6.2 กรณเีห็นชอบ    คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
     เสนอหลักสูตร ต่อสถาบันสมทบ เพื่อเห็นชอบ 

1.หนังสือจากสถาบัน
พระบรมราชชนก ถึง
วิทยาลัยฯ เรื่องการ
เห็นชอบหลักสตูร   
 
 

7 
D 

 
 
 

ผ่านการพิจารณาจาก คณะพยาบาลศาสตร ์สถาบัน
สมทบ 
7.1 กรณไีมเ่ห็นชอบ  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
     น าหลักสูตรไปปรับแก้   
7.2 กรณเีห็นชอบ    คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
     เสนอหลักสูตร ต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง  
     หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเห็นชอบ  

1.หนังสือจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ ถึง
วิทยาลัยฯ เรื่องการ
เห็นชอบหลักสตูร   

ด าเนินการร่างหลักสูตร/
สาระรายวิชาในหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.2 

ผู้ทรงคุณวุฒติรวจสอบ                    
ร่างหลักสูตร 

 พิจารณา 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

 พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

 เห็นชอบ 

 พิจารณา 

B 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

B 
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ล ำดับ ขั้นตอน รำยละเอียดของกำรปฎิบัติ หลักฐำน 
8 
D 

 
 
 

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรอง 
หลักสตูรของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
8.1  กรณไีม่เห็นชอบ   คณะกรรมการพัฒนา  
     หลักสูตรวิทยาลัย น าหลักสตูรไปปรับแก้   
8.2 กรณเีห็นชอบ  เสนอหลักสูตรต่อสภา 
     มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเหน็ชอบ  

1.หนงัสือจากการ
กลั่นกรองหลักสูตร 
สภามหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น  
ถึงวิทยาลัยฯ เรื่องการ
เห็นชอบหลักสตูร   

9 
D 

 ผ่านการพิจารณาจาก สภามหาวิทยาลัย ขอนแก่น  
9.1 กรณไีมเ่ห็นชอบ   คณะกรรมการพัฒนา 
     หลักสูตร น าหลักสตูรไปปรับแก้   
      ภายใน 120 วัน ก่อนเปิดการศึกษา  
9.2 กรณเีห็นชอบ  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
      เสนอหลักสูตรให้สภาการพยาบาลพิจารณา   

1.หนังสือจาก การ
สภามหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น ถึงวิทยาลัย
ฯ เรื่องการเห็นชอบ
หลักสตูร   

10 
D 

 ผ่านการพิจารณาจาก สภาการพยาบาล  
 10.1  กรณีไม่เห็นชอบ   คณะกรรมการพัฒนา 
     หลักสูตร น าหลักสตูรไปปรับแก้ โดยผ่าน  
     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ภายใน 30 วัน 
10.2 กรณเีห็นชอบ  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
     เสนอหลักสูตร ให ้สกอ. รับทราบ โดยหลักสูตร 
     ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล 
     ภายใน 120 วัน ก่อนเปิดการศึกษา 
 
 

1.หนังสือจาก การ
สภาการพยาบาล ถึง
วิทยาลัยฯ เรื่องการ
เห็นชอบหลักสตูร   

11 
D 

 11.1 วิทยาลัย เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อรับทราบ 
11.2 คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ แล้ว 
แจ้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั เพื่อเปิดหลักสูตร 

1.หนังสือจาก 
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  ถึง
วิทยาลัยฯ เรื่องการ
รับทราบหลักสตูร   

12 
D 

 12.1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยประกาศเปิดหลักสตูร 
12.2. ผู้อ านวยการวิทยาลัย แต่งตัง้อาจารย์        
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเล่มหลกัสูตรทีไ่ดร้ับการ
เห็นชอบ  ก่อนเปิดใช้หลักสูตร 

 

13 
D 

 
 
 
 
 
 

13.1.อาจารยร์ับผิดชอบจ าหลักสตูร ประชาสัมพันธ์      
หลักสตูรใหผู้้เกี่ยวข้องรับทราบ คอื  อาจารย์   
อาจารย์พิเศษอาจารย์พี่เลี้ยง  บุคลากรสนับสนุน  
การเรยีนการสอน และนักศึกษา ฯ โดยการจัด
ประชุมชี้แจงรายละเอยีดหลักสตูรและการจัดการ
เรียนการสอน 

1.ประกาศเปดิ
หลักสตูรโครงการ /
กิจกรรม
ประชาสมัพันธ์
หลักสตูร 

14 
C 

 14.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสตูร
กระบวนการออกแบบหลักสตูร 
 
 

รายงานการหลักสตูร
ประเมินหลักสูตร  

15 
A 

 15.1  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรปรบัปรุง /
พัฒนาการออกแบบหลักสตูรจากผลการ
ประเมินกระบวนการออกแบบหลกัสูตร 

15.2  รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา การออกแบบ

รายงานปรับปรุง /
พัฒนาการออกแบบ
หลักสตูรจากผลการ
ประเมิน 

 พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

 พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ประชาสมัพันธ์หลักสูตร 

 พิจารณา 

  เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ประเมินกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตร 

 

ปรับปรุง /พัฒนาการ
ออกแบบหลักสูตร 

A 

เปิดหลักสูตร 

C 

สิ้นสุด 
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ล ำดับ ขั้นตอน รำยละเอียดของกำรปฎิบัติ หลักฐำน 
หลักสตูรที่เห็นเป็นรูปธรรมต่อกรรมการ 
บริหารหลักสตูรและกรรมการบรหิารวิทยาลยั 
ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวปฏิบัติ 
1 1.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั วิเคราะห์ สภาพและสถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย โดย

การน าผลการวิจยัในการประเมินหลักสตูร เมื่อครบรอบการปรับปรงุหลักสูตรทุก 5 ปี ตามก าหนด   โดยมีปัจจยั
น าเข้าดังนี ้                                                
     - ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552        
     - มาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2552 
     - ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
     - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558 
     - ระบบประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
1.2 สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ และน าผลมา    วางแผนในการจัดท าหลักสตูรพยาบาลศาสตร     บัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2 
 

2.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั เสนอรายชื่อ    แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   ของ  วิทยาลัยฯ  
ของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของสถาบันพระบรมราชชนก   
ซึ่งมคีณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย  อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้
เชี่ยว ชาญในสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน และผู้แทนสภาการพยาบาลอย่างน้อย 1 
คน เพื่อด าเนินการพัฒนาหลักสตูรให้สอด คล้องกับมาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยมี
หัวข้อของหลักสูตรอยา่งน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ ของ สกอ. สถาบันสมทบ  และ ตามระเบียบ ข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และ การผดุงครรภร์ะดบัวิชาชีพ 
พ.ศ. 2554    

3 
 

3.1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของ วิทยาลัย       รวมกับเครือข่าย จัดท าแผนการพัฒนาปรับปรงุ      หลักสูตร 
(เปิดหลักสูตร)โดยหลักสูตรต้องไดร้ับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล ภายใน 120 วัน ก่อนเปิดการศึกษา 
3.2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยและ      เครือข่าย ด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูรโดยพิจารณา
โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระส าคัญและผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร ์และ
เพิ่มเตมิผลการเรียนรู้เฉพาะของหลักสูตรให้เป็น ไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย โดยแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสตูรสู่รายวิชา เพื่อก าหนดว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรบัผิดชอบหลักหรือความรับผดิชอบรองต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรูด้้านใด  
3.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร เสนอรา่งหลักสตูรต่อผู้ทรงคณุวฒุเิพื่อตรวจสอบ 
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แนวปฏิบัติ 
4 

 
4.1. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสูตร และให้ขอเสนอแนะ 
4.2. เสนอหลักสตูรที่ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวุฒิ ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่ออนุมัต ิ

5 
 

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 
5.3 กรณไีม่เห็นชอบ น าเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยปรับแก้ 
กรณีเห็นชอบ   เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน สถาบันพระบรมราชชนก 
เพื่อเห็นชอบ  

6 
 

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน สถาบันพระบรมราชชนก 
6.1 กรณไีมเ่ห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ น าหลักสูตรไปปรับแก้    
6.2 กรณเีห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรเสนอหลักสูตร ต่อสถาบันสมทบ เพือ่เห็นชอบ 

7 
 

ผ่านการพิจารณาจาก คณะพยาบาลศาสตร ์สถาบันสมทบ 
7.1 กรณไีมเ่ห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรน าหลักสูตรไปปรบัแก้   
7.2 กรณเีห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร เสนอหลักสูตร ตอ่คณะกรรมการกลั่นกรอง หลักสตูร 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เพื่อเห็นชอบ  

8 
 

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรอง หลักสูตรของ มหาวทิยาลัยขอนแก่น  
8.1  กรณไีม่เห็นชอบ   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลยั น าหลักสตูรไปปรับแก้   
8.2 กรณเีห็นชอบ  เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  

9 
 

ผ่านการพิจารณาจาก สภามหาวิทยาลัย ขอนแก่น  
9.1 กรณไีมเ่ห็นชอบ   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร น าหลักสูตรไปปรับแก้ภายใน 120 วัน ก่อนเปิดการศึกษา  
9.2 กรณเีห็นชอบ  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เสนอหลักสตูรให้สภาการพยาบาลพิจารณา   

10 
 

ผ่านการพิจารณาจาก สภาการพยาบาล  
 10.1  กรณีไม่เห็นชอบ   คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูร น าหลักสตูรไปปรับแก้ โดยผ่าน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ภายใน 30 วัน 
10.2 กรณเีห็นชอบ  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอหลักสตูร ให ้สกอ. รับทราบ โดยหลักสูตรตอ้งได้รับการ
เห็นชอบจากสภาการพยาบาลภายใน 120 วัน ก่อนเปิดการศึกษา 

11 11.1 วิทยาลัย เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรับทราบ 
11.2 คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ แล้ว แจ้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั เพื่อเปิดหลักสตูร 

12 
 

12.1. ผู้อ านวยการวิทยาลัยประกาศเปิดหลักสตูร 
12.2. ผู้อ านวยการวิทยาลัย แต่งตัง้อาจารย์   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเล่มหลักสตูรที่ได้รับการเห็นชอบ  ก่อนเปิด
ใช้หลักสูตร 

13 
 

13.1.อาจารยร์ับผิดชอบจ าหลักสตูร ประชาสัมพันธ์  หลักสูตรให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ คือ  อาจารย์   อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พี่เลี้ยง  บุคลากรสนับสนนุ  การเรียนการสอน และนักศึกษา ฯ โดยการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักสตูร
และการจัดการเรยีนการสอน 

14 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรกระบวนการออกแบบหลักสตูร 

15 
 

 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรปรบัปรุง /พัฒนาการออกแบบหลักสตูรจากผลการประเมินกระบวนการออกแบบ 
หลักสตูร 
รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา การออกแบบหลักสูตรทีเ่ห็นเป็นรูปธรรมต่อกรรมการ บริหารหลักสตูรและ
กรรมการบริหารวิทยาลัย ตามล าดับ 
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ชื่อระบบและกลไก  : ระบบการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย ครบถ้วน ทุกประเด็น 
ค ำอธิบำยระบบ : ออกแบบหลักสตูรให้ทันสมยัโดยน าผลการวเิคราะห์หลักสูตร นโยบาย ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มาก าหนดประเด็น
เรื่องที่จะปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัย  วางแผนใน มคอ.๓,๔ จดัท าแผนการสอน  ด าเนินการสอนและประเมินผลใน  มคอ.๕,๖ 
ประเมินผลกระบวนการด าเนินงานและน ามาพัฒนาปรับปรุง โดยผา่นผู้รับผิดชอบหลักสูตร  กรรมการบริหารวิทยาลยัฯ หัวหน้าภาควิชาฯ 
ผู้รับผิดชอบวิชาและผู้เกี่ยวข้อง 
วัตถุประสงค์ : ปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย  ครบถว้น ทุกประเด็น 
เป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมระบบ  : มีการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย ในประเด็น ระบบบริการสุขภาพระดับอ าเภอ 
โรคซิก้า ในหญิงตั้งครรภ์ และการใช้ยาอย่างสมเหตสุมผล  อย่างน้อย ๔ รายวิชา 

ล าดับ ขั้นตอน  กลไก  หลักฐาน 
1  1.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้า โดยน าผลวิเคราะห์
หลักสูตรวิจัยประเมินหลักสูตร ผลการติดตาม 
บันทึกหลักสูตรที่ผ่านมา ความตอ้งการของผู้ใช้
บัณฑิต นโยบาย และวิทยาการที่ทันสมยั และ 
มคอ.7 มาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา สาระที่
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 
 

 

2  
 
 
 
 

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตร ก าหนดประเด็น / 
เร่ือง การปรับปรุงสาระรายวิชา โดยพิจารณา
จากผลการวิเคราะห์หลกัสูตร วจิัยประเมิน
หลักสูตร ผลการติดตามบัณฑิต หลกัสูตรที่ผ่าน
มา ความตอ้งการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายและ
วิทยาการที่ทันสมัย และ มคอ.7 และเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณา 
    

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3  
 

 
 

 
3.1 คณะกรรมการบริหารวทิยาลัยฯ พิจารณา 
     1) หัวขอ้/เรื่อง  สาระรายวิชาที่ทนัสมัย 
     2) การบรรจุลงในรายวิชาทีเ่กี่ยวข้อง 
3.2 กรณีไม่ผ่านการพิจารณาให้ทบทวนใหม่ 
 
 
 
 

 

4  
 
 
 
 
 

 

4.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบด าเนินการต่อ ให้แจ้งหวัหน้าภาคและ
ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการ 
4.2 กรณีไม่เห็นชอบเสนอให้กรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาใหม ่
 

 

เริ่มต้น 

ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหนา้ โดยน าผลวิเคราะห์
หลักสูตร วิจยัประเมินหลักสูตร ผลการ
ติดตาม บันทึกหลกัสูตรที่ผ่านมา ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบาย และ
วิทยาการที่ทันสมัย และ มคอ.7 มา
พิจารณาปรับปรุง 

 

เห็นชอบ 

ก าหนดประเด็น/เรื่อง การปรับปรุง
สาระรายวิชาให้ทันสมัย 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ
ระเบียบ 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ
ระเบียบ 

เห็นชอบ 

A 
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สิ้นสุด 

ล าดับ ขั้นตอน  กลไก  หลักฐาน 
5  

 
 

 
 
 

5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ. 
และแผนการสอนที่ระบุ เนื้อหา/สาระรายวิชาที่
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 

มคอ.3, 4 และแผนการ
สอนระบุบทที่สอน 

6  
 
 
 

6.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการสอนตาม
แผนการสอน 

แผนการสอน 

 
7 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

7.1 ผู้รับผิดชอบวิชาสรุปผลการด าเนินงานใน 
มคอ.๕และ๖ และรายงานต่อคณะผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
7.2 จัดท าสรุปผลด าเนินงานใน มคอ.5, 6  
 
 
 

มคอ. 5, 6 และบันทึกหลัง
เรียน 

8  8.1 ประเมินเป้าหมายของการด าเนินงาน 
8.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ประเมินกระบวนการด าเนินงาน
ทุกขั้นตอนตามระบบ 
8.3 ปรับปรุงตามผลการประเมินกระบวนการให้
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท า มคอ.3, 4 และแผนการสอนที่
ปรับปรุงในประเด็น/สาระที่ทันสมัย 

A 

อาจารย์ด าเนินการสอน 

 
อาจารย์สรุปและประเมินผลการ

ด าเนินงาน 

ประเมินกระบวนการการด าเนินงาน
และน าผลมาพัฒนาปรับปรุง 
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แนวปฏิบัติ 
1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมยัตามความก้าวหน้า 

โดยน าผลวิเคราะห์หลักสูตรวิจัยประเมินหลักสูตร ผลการตดิตาม บันทึกหลักสูตรที่ผ่านมา ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต นโยบาย และวิทยาการทีท่ันสมัย และ มคอ.7 มาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา สาระที่ทันสมัย 

2 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ก าหนดประเด็น / เรื่อง การปรับปรุงสาระรายวิชา 
โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะหห์ลักสตูร วิจัยประเมินหลักสูตร ผลการตดิตามบัณฑิต หลักสูตรที่ผ่านมา ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายและวิทยาการที่ทันสมัย และ มคอ.7 และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสตูร
พิจารณา 

3 3.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ พิจารณา 
     1) หัวข้อ/เรื่อง  สาระรายวิชาที่ทันสมัย 
     2) การบรรจลุงในรายวิชาที่เกีย่วข้อง 
3.2 กรณีไมผ่่านการพิจารณาให้ทบทวนใหม่ 

4 4.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัพิจารณาเห็นชอบด าเนินการต่อ ให้แจ้งหัวหน้าภาคและผูร้ับผดิชอบรายวิชา
ด าเนินการ 
4.2 กรณีไมเ่ห็นชอบเสนอให้กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาใหม่ 

5 5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจดัท า มคอ. และแผนการสอนที่ระบุ เนื้อหา/สาระรายวิชาที่ทันสมยั 
6 6.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการสอนตามแผนการสอน 
7 7.1 ผู้รับผิดชอบวิชาสรุปผลการด าเนินงานใน มคอ.๕และ๖ และรายงานต่อคณะผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

7.2 จัดท าสรุปผลด าเนินงานใน มคอ.5, 6  
8 8.1 ประเมินเป้าหมายของการด าเนินงาน 

8.2 ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินกระบวนการด าเนินงานทุกข้ันตอนตาม
ระบบ 
8.3 ปรับปรุงตามผลการประเมินกระบวนการให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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ชื่อระบบ  ระบบและกลไกการก าหนดผูส้อน 

ค ำอธิบำย เป็นระบบการก าหนดผู้สอนในแตล่ะรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชา
ที่สอน   
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สอนมีคณุสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ค่ำเป้ำหมำย   
1. ร้อยละของผลประเมินความพึงพอใจโดยผูเ้รียนและอาจารยต์่อคุณภาพการสอนมากกว่าหรือเท่ากับ 4.00 

อย่างน้อยร้อยละ 50     
2. ผู้สอนมีคณุสมบัตติามเกณฑร์้อยละ 100                

ล า
ดับ 

ปีการศึกษา 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

1  กรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาเนื้อหา
รายละเอียดวิชา (มคอ.2) และผลการ
ประเมินรอบปีที่ผ่านมา TQF, สภา, สกอ.
2558 

 

2  กรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติ
ผู้สอนโดย 
1.วิชาทางการพยาบาล คุณสมบัติผู้สอน
ตามระเบียบบังคับของสภาการพยาบาล 
2.วิชาการศึกษาทั่วไป วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
และวิชาเลือก ก าหนดคุณสมบัติผู้สอนจาก
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท/ ปริญญาเอก 
หรือประสบการณ์การสอน หรือการ
ท างานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี 
กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชาเสนอแนะคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรพิจารณา 
3.ประกาศและบรรจุไว้ในคู่มือการจัดการ
เรียนการสอน 
4.ชี้แจงในการประชุมโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ดา้นการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล และเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

 

3  ผู้รับผิดชอบวิชาศึกษาเนื้อหารายวิชาและ
สรรหาผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เสนอ 
กรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 

4  4.1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติ
ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามที่ก าหนด 
4.2 ไม่เห็นชอบ คัดเลือกผู้สอนที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ 
4.3 เห็นชอบ แจ้งอาจารย์ผู้สอน 
 

 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

คัดเลือกผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 

ก าหนดคุณสมบัติผู้สอน   

เร่ิมต้น 

ศึกษาวิเคราะห ์มคอ2, ผลการประเมินที่ผ่าน
มา TQF, สภาการพยาบาล, สกอ.2558 

 

A 
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ล า
ดับ 

ปีการศึกษา 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

5  5.1ประชุมทีมผู้สอนเพื่อชี้แจงรายละเอยีด
วิชา วัตถุประสงค์ ผลลัพธก์ารเรียนรู้ การ
วัดและการประเมิน วิธีการสอน 
5.2ผู้สอนจัดท าแผนการสอน สือ่การสอน 
การประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องตาม 
มคอ.3 หรือ มคอ.4 และด าเนินการสอน
ตามแผน 
 
 
 
 
 
 

 

6  คณะกรรมการนิเทศการสอน ด าเนินการ
เยี่ยมสอนตามแผนการเยีย่มสอนและ
ประเมินคุณภาพการสอน  
 
 
 
 
 
 

 

7  7.1 นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอน 
เมื่อสิ้นสุดการสอนรายวิชาในฐานข้อมูล
ระบบทะเบียน 
7.2 งานวัดประเมินผล วิเคราะห์และ
ประมวลผลคุณภาพการสอนของอาจารย์
เป็นรายบุคคล 
7.3 งานวัดและประมวลผล เสนอ
กรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาคุณภาพ
การสอนของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
โดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประเมินการสอน 

 

ติดตามเยี่ยมสอน 

 

A 

B 

ด าเนินการสอน 
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ได้ 

ตามเกณฑ ์ 

ล า
ดับ 

ปีการศึกษา 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

8     
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์
รายบุคคลให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
8. 2ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
8.2.1อาจารย์ประจ า แจ้งผลการประเมนิ
เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงโดยมอบหมายหวัหน้า
ภาคหรือจัดหาพี่เล้ียง 
8.2.2อาจารย์พิเศษแจ้งผลการประเมิน
เพื่อปรับปรุงพัฒนา โดยปรับได้ให้เชิญ
สอนต่อ และหากปรับปรุงไม่ได้สิ้นสุดการ
เชิญสอน 
8.3เป็นไปตามเกณฑ์ เชิญสอนต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9  กรรกมารบริหารหลกัสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าผลประเมินไป
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน
ตามแผนการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์
ประจ า 

สิน้สดุ 

 

น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง 

อาจารย์พิเศษ 

พิจารณา 

แจ้งผลการประเมิน
เพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงโดย
มอบหมาย หนภ.
นิเทศช่วยเหลือหรือ
จัดหาพี่เล้ียง 

แจ้งผลการ
ประเมินเพื่อ
ปรับปรุง/
พัฒนา 

ปรับปรุง สิน้สดุ 

เชิญสอน 

ไม่ได้ 

ไมเ่ป็นตามเกณฑ์ 

ได้ 

B 
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แนวปฏิบัติ 
1 กรรมการบริหารหลักสตูรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรศึกษาเนือ้หารายละเอียดวิชา (มคอ.2) และผลการ

ประเมินรอบปีท่ีผ่านมา TQF, สภา, สกอ.2558 
2 กรรมการบริหารหลักสตูรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรก าหนดคณุสมบัตผิู้สอนโดย 

1.วิชาทางการพยาบาล คุณสมบตัผิู้สอนตามระเบียบบังคับของสภาการพยาบาล 
2.วิชาการศึกษาทั่วไป วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาเลือก ก าหนดคุณสมบัติผู้สอนจากคุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญาโท/ ปริญญาเอก หรือประสบการณก์ารสอน หรือการท างานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี กรณีที่
คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาเสนอแนะ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา 
3.ประกาศและบรรจไุว้ในคู่มือการจัดการเรียนการสอน 
4.ช้ีแจงในการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ
เตรียมความพร้อมในการจดัการเรยีนการสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

3 ผู้รับผิดชอบวิชาศึกษาเนื้อหารายวชิาและสรรหาผูส้อนที่มีคุณสมบตัติามเกณฑ์เสนอ กรรมการบริหาร
หลักสตูรและอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร 

4 4.1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคณุสมบัตผิูส้อนให้เป็นไปตามเกณฑ์
ตามที่ก าหนด 
4.2 ไมเ่ห็นชอบ คัดเลือกผู้สอนที่มคีุณสมบัติตามเกณฑ์ 
4.3 เห็นชอบ แจ้งอาจารยผ์ู้สอน 

5 5.1ประชุมทีมผูส้อนเพื่อช้ีแจงรายละเอียดวิชา วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ การวดัและการประเมนิ 
วิธีการสอน 
5.2ผู้สอนจัดท าแผนการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องตาม มคอ.3 หรือ มคอ.4 และ
ด าเนินการสอนตามแผน 

6 คณะกรรมการนิเทศการสอน ด าเนินการเยี่ยมสอนตามแผนการเยี่ยมสอนและประเมินคณุภาพการสอน  
7 7.1 นักศึกษาประเมินคณุภาพการสอน เมื่อสิ้นสุดการสอนรายวิชาในฐานข้อมูลระบบทะเบียน 

7.2 งานวัดประเมินผล วิเคราะห์และประมวลผลคุณภาพการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคล 
7.3 งานวัดและประมวลผล เสนอกรรมการบริหารหลักสตูรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร พิจารณา
คุณภาพการสอนของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดย 

8 8.1กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการสอนของ
อาจารย์รายบุคคลให้เป็นไปตามเกณฑ ์
8. 2ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ ์
8.2.1อาจารย์ประจ า แจ้งผลการประเมินเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงโดยมอบหมายหัวหน้าภาคหรือจัดหาพีเ่ลีย้ง 
8.2.2อาจารย์พิเศษแจ้งผลการประเมินเพื่อปรบัปรุงพัฒนา โดยปรับได้ให้เชิญสอนต่อ และหากปรับปรงุไม่ได้
สิ้นสุดการเชิญสอน 
8.3เป็นไปตามเกณฑ์ เชิญสอนต่อ 

9 กรรกมารบริหารหลักสตูรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร น าผลประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานตามแผนการประเมินการจัดการเรยีนการสอนและประเมินหลักสูตร 

 



39 
 

ชื่อระบบ  ระบบกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจดัท า มคอ. 3, 4 
ค ำอธิบำย เป็นระบบการก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3, 4 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจดัท า มคอ. 3, 4 
ค่ำเป้ำหมำย    
1.มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3,4) ก่อนเปิดการศึกษา 1 สัปดาห์ทุกรายวิชา  

             2. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3,4) มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
ทุกรายวิชา 
3. มีแผนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามเกณฑ์สภาการพยาบาลในรายวิชาชีพ ร้อยละ 100                

 
ล า
ดับ 

ปีการศึกษา 2560 
ขั้นตอน กลไก/ผู้เกี่ยวขอ้ง หลักฐาน 

  
1  กรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศึกษารายละเอยีด 
มคอ.2 ผลการประเมินรอบปีที่ผ่านมาและ
แผนการศึกษา 
 
 

 

2  2.1งานบริหารหลักสูตร ประกาศรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา 
2.กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก าหนดรายวิชาที่
ภาควิชารับผิดชอบ 
3.ภาควิชาสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบวชิาแต่
ละรายวิชา 
4.เสนอ กรรมการบริหารหลกัสูตรพิจารณา 
  

 

3  3.1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา 
3.2 ไม่เห็นชอบ สรรหาผู้รับผิดชอบวิชาที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3.3 เห็นชอบ แต่งต้ัง อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
วิชา 
 
 

 

4  4.1งานบริหารหลักสูตร เสนอ ผู้อ านวยการ
แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 
4.2แจ้งผู้รับผิดชอบวิชาทราบ 
 

 

5   5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจัดท า
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3,4) ตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด โดยมีแนวทางการจัดท า 
มคอ.3,4 ตามคู่มือ…………. 
5.2อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา เสนอ หวัหน้า
ภาค เพื่อปรับปรุงและพัฒนา มคอ. 
5.3อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา เสนอ 
กรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา 

 

เห็นชอบ 

พิจารณา 

ไมเ่ห็นชอบ 

แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา 

 

จัดท า มคอ.3,4 

 

สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา   

เร่ิมต้น 

ศึกษาวิเคราะห ์มคอ2, ผลการประเมิน, 
 แผนการศึกษา 

 

A 
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ล า
ดับ 

ปีการศึกษา 2560 
ขั้นตอน กลไก/ผู้เกี่ยวขอ้ง หลักฐาน 

  
6  6.1กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาตาม
แบบฟอร์มแนวทางการน าเสนอมคอ.ตือ ผล
การประเมินตามมคอ.5,6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนพัฒนาการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะชุมชน  
การประเมินผลการเรียนรู้ ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย 
2.ไม่เห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
3. เห็นขอบ จัดท า มคอ. 3,4 ฉบับสมบรูณ์ 

 

7  7.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจัดท า มคอ.3ม4 
ฉบับสมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะ 
7.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอฉบับ
สมบูรณ์ให้รองฯ กลุ่มวิชาการลงนาม ภายใน 
1 สัปดาห์ ก่อนเปิดการศึกษา 

 

8  8.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ประชุมชีแ้จง 
มคอ.3, 4  ต่อผู้สอนและผู้เรียน 
8.2 ผู้สอนจัดท าแผนการสอนทกุหนว่ยการ
เรียนในทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัตอิยา่งสมบูรณ์ตามหลักการเขยีน
ประกอบดว้ย ผลการเรียนรู้ หรือ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หัวข้อทีจ่ะสอน
และสังเขปเนือ้หาในแต่ละหวัข้อ กิจกรรม
การเรียนการสอน/กลยุทธการเรียนการ
สอน/วิธกีารสอน สือ่การเรียนรู้ วิธกีาร
ประเมินผล ที่สัมพันธ์กัน และรายชื่อต ารา
หรือเอกสารส าหรับนกัศึกษา องค์ประกอบ
การเรียน 
8.3 ผู้สอนด าเนินการสอนและบันทกึหลงั
สอนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

 

9  อาจารย์ผู้รับผิดชอบติดตามการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปตามแผนการสอนที่ก าหนด 
หากมีการปรับเปลี่ยนชัว่โมงการสอนหรือ
นิเทศ บันทึกในแบบฟอร์มทกี าหนดคือ
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชั่วโมงสอน/นิเทศ 
เสนอ รองฯกลุ่มวิชาการ 
 
 
 

 
 
 
 
 

10  10.1 นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนใน
ระบบ 
10.2 อาจารย์ประเมินคุณภาพการสอนตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
10.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา สรุปและ
ประมวลผลใน มคอ.5,6 
 
 
 

 

พิจารณา 

จัดท ามคอ.3,4 ฉบับสมบูรณ ์

 

ก ากับติตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

A 

ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

 

สิน้สดุ 

 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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แนวปฏิบัติ 

 แนวปฏิบัต ิ
1 กรรมการบริหารหลักสตูรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ศึกษารายละเอียด มคอ.2 ผลการประเมนิรอบปีท่ีผ่านมา

และแผนการศึกษา 
2 2.1งานบริหารหลักสูตร ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 

2.กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ก าหนดรายวิชาที่ภาควิชารับผดิชอบ 
3.ภาควิชาสรรหาอาจารยผ์ู้รับผิดชอบวิชาแต่ละรายวิชา 
4.เสนอ กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 

3 3.1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร พจิารณา 
3.2 ไมเ่ห็นชอบ สรรหาผูร้ับผดิชอบวิชาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3.3 เห็นชอบ แต่งตั้ง อาจารยผ์ู้รับผิดชอบวิชา 

4 4.1งานบริหารหลักสูตร เสนอ ผู้อ านวยการแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบวิชา 
4.2แจ้งผู้รับผิดชอบวิชาทราบ 
 

5  5.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบวิชาจัดท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3,4) ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยมีแนวทางการจัดท า 
มคอ.3,4 ตามคู่มือ…………. 
5.2อาจารย์ผูร้ับผดิชอบวิชา เสนอ หัวหน้าภาค เพื่อปรับปรุงและพฒันา มคอ. 
5.3อาจารย์ผูร้ับผดิชอบวิชา เสนอ กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา 

6 6.1กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาตามแบบฟอรม์แนวทางการน าเสนอ มคอ.ตือ 
ผลการประเมินตาม มคอ.5,6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ รปูแบบการจดัการเรียนการสอนพัฒนาการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และ
สมรรถนะชุมชน  การประเมินผลการเรยีนรู้ ประมาณการคา่ใช้จ่าย 
2.ไม่เห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
3. เห็นขอบ จัดท า มคอ. 3,4 ฉบับสมบูรณ ์

7 7.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบวิชาจัดท า มคอ.3ม4 ฉบับสมบรูณ์ ตามข้อเสนอแนะ 
7.2 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอฉบับสมบรูณ์ให้รองฯ กลุ่มวิชาการลงนาม ภายใน 1 สัปดาห์ กอ่นเปิดการศึกษา 

8 8.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบวิชา ประชุมชี้แจง มคอ.3, 4  ต่อผู้สอนและผู้เรยีน 
8.2 ผูส้อนจัดท าแผนการสอนทุกหน่วยการเรียนในทุกรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิอย่างสมบูรณต์ามหลักการ
เขียนประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หวัข้อท่ีจะสอนและสังเขปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ 
กิจกรรมการเรียนการสอน/กลยุทธการเรียนการสอน/วิธีการสอน สือ่การเรียนรู้ วิธีการประเมินผล ท่ีสัมพันธ์กัน และ
รายชื่อต าราหรือเอกสารส าหรับนกัศึกษา องค์ประกอบการเรียน 
8.3 ผูส้อนด าเนินการสอนและบันทึกหลังสอนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

9 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบติดตามการจดัการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการสอนที่ก าหนด หากมีการปรบัเปลี่ยนช่ัวโมง
การสอนหรือนิเทศ บันทึกในแบบฟอร์มทีก าหนดคือแบบฟอรม์ขอเปลี่ยนช่ัวโมงสอน/นิเทศ 
เสนอ รองฯกลุม่วิชาการ 

10 10.1 นักศึกษาประเมินคณุภาพการสอนในระบบ 
10.2 อาจารย์ประเมินคุณภาพการสอนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
10.3 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบวิชา สรปุและประมวลผลใน มคอ.5,6 
 
 

 



 
 

42 
 

ชื่อระบบและกลไก  : ระบบการบรูณาการพันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอนในระดับปรญิญาตรี 
ค ำอธิบำยระบบ :  เป็นระบบการบูรณาการพันธกิจดา้นการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  
วัตถุประสงค ์: การจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการกบัพันธกิจพันธกิจอุดมศึกษา 
เป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมระบบ  :  มีการจัดการเรยีนการสอนบูรณาการพันธกิจอุดมศึกษา 

ระบบกำรบูรณำกำรพันธกิจต่ำงๆกับกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรี 
 ปีกำรศึกษำ 2560 

ล าดับ ขั้นตอน ค ำอธิบำย หลักฐำน 
เป้ำหมำย มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรพันธกิจอุดมศึกษำ 

  
 

 

  

1  
 
 
 
 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาและวิเคราะห ์
- ตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสตูร 
- สรุปผลการด าเนินการการบูรณาการพันธกิจ

ต่างๆกับการเรียนการสอน ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- แผนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 

รายงานประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

2  
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูรและรองผู้อ านวยการกลุม่ที่เกี่ยวข้องกับ
พันธกิจที่บูรณาการ  
2.1 ก าหนดรายวิชาที่จะบูรณาการโดยพิจารณา

จาก 
- ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชา 

กิจกรรมการเรียนการสอนกับโครงการ/
กิจกรรมทีต่้องการบูรณาการ 

- ความสอดคล้องของระยะเวลา การจัดการ
เรียนการสอน กับระยะเวลาของโครงการ/
กิจกรรม 

2.2 จัดท าแผน/ตารางการบูรณาการการเรยีน
การสอนกับพันธกิจต่างๆ (ประกอบด้วย 
รายวิชาบูรณาการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
และงบประมาณ) 

2.3 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการเสนอแผน/
ตารางการบรูณาการฯต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรเห็นชอบ 

แผน/ตารางการบรูณาการ
การเรยีนการสอนกับพันธ
กิจต่างๆ (ประกอบด้วย 
รายวิชาบูรณาการ 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
และงบประมาณ) 

3  
 
 
 
 

- คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรพิจารณาแผน/
ตารางการบรูณาการการเรยีนการสอนกับพันธ
กิจต่างๆ 

- คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรน าแผน/ตาราง
การบูรณาการฯที่ผ่านการพิจารณาแจ้งผู้ที่

รายงานประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร พิจารณา 

 

เริ่มต้น 

ศึกษาและวิเคราะห ์
- ตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร 
- สรุปผลการด าเนินการการบูรณาการ

พันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอน ปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- แผนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 

2560 
 

คัดเลือกและก าหนดผูร้ับผดิชอบ
รายวิชาที่จะบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ไม่ผ่ำน 
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 ปีกำรศึกษำ 2560 
ล าดับ ขั้นตอน ค ำอธิบำย หลักฐำน 

เป้ำหมำย มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรพันธกิจอุดมศึกษำ 
 
 

เกี่ยวข้องรับทราบ 
 
 
 

4  4.1 อาจารย์ประจ าวิชาจัดท า มคอ 3 โดย 
- ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบรูณาการใน

วัตถุประสงค์การเรียนรู ้
- ระบุวิธีการสอน/กิจกรรมการบูรณาการใน 

มคอ.3 หมวดที ่5 แผนการสอนและการ
ประเมินผล 

4.2 อาจารยผ์ู้สอนจัดท าแผนการสอน โดยระบุ
วัตถุประสงค์ของการบูรณาการใน
วัตถุประสงค์การเรียนรูร้ายบท วิธีการสอน/
กิจกรรมการบูรณาการ และการประเมินผล 

 

- มคอ 3 รายวิชาที่มี
การบูรณาการฯ 

- แผนการสอนที่มีการ 
บูรณาการฯ 

5  
 
 
 

อาจารยผ์ู้สอนด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่
บูรณาการฯ 

 

6  
 
 
 
 
 

6.1 อาจารยผ์ู้สอนประเมินผลการบูรณาการฯ 
ตามวัตถุประสงค์การบูรณาการที่ก าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์การเรียนรูร้ายวิชา  

6.2 ผู้รับผดิชอบรายวิชา สรุปรายงานการบูรณำ
การฯ ใน มคอ 5 

6.3 กลุ่มวิชาการสรปุผลความส าเร็จของแผน
บูรณาการฯ และน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

1. รายงานสรุปผล 
การบูรณาการฯ 

2. มคอ 5 
3. รายงานสรุปผล

ความส าเร็จของแผน
บูรณาการฯ 

 

  
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

จัดท า มคอ 3 และแผนการสอน 
 

ประเมินผลและสรปุผลการเรียนการ
สอนบูรณาการพันธกิจตา่งๆ 

สิ้นสุด 

ผ่ำน A 

ด าเนินการสอน 
 

A 
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แนวปฏิบัติ 
1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาและวิเคราะห ์

- ตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
- สรุปผลการด าเนินการการบูรณาการพันธกิจต่างๆกับการเรยีนการสอน ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- แผนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 

2 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรและรองผู้อ านวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจท่ีบูรณาการ  
2.1 ก าหนดรายวิชาที่จะบูรณาการโดยพิจารณาจาก 

- ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนกับโครงการ/กิจกรรมทีต่้องการบูรณาการ 
- ความสอดคล้องของระยะเวลา การจัดการเรยีนการสอน กับระยะเวลาของโครงการ/กิจกรรม 

2.2 จัดท าแผน/ตารางการบูรณาการการเรยีนการสอนกับพันธกิจต่างๆ (ประกอบด้วย รายวิชาบูรณาการ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา และงบประมาณ) 

2.3 รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการเสนอแผน/ตารางการบรูณาการฯต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเห็นชอบ 
3 - คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรพิจารณาแผน/ตารางการบูรณาการการเรยีนการสอนกับพันธกิจต่างๆ 

- คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรน าแผน/ตารางการบรูณาการฯที่ผ่านการพิจารณาแจ้งผู้ที่เกีย่วข้องรับทราบ 
4 4.1 อาจารย์ประจ าวิชาจัดท า มคอ 3 โดย 

- ก าหนดวัตถุประสงค์ของการบรูณาการในวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
- ระบุวิธีการสอน/กิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

4.2 อาจารยผ์ู้สอนจัดท าแผนการสอน โดยระบุวัตถุประสงค์ของการบูรณาการในวัตถุประสงค์การเรยีนรู้รายบท วิธีการ
สอน/กิจกรรมการบูรณาการ และการประเมินผล 

5 อาจารยผ์ู้สอนด าเนินการสอนตามแผนการสอนที่บูรณาการฯ 

6 6.1 อาจารยผ์ู้สอนประเมินผลการบูรณาการฯ ตามวัตถุประสงค์การบูรณาการที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์การเรียนรู้
รายวิชา  

6.2 ผู้รับผดิชอบรายวิชา สรุปรายงานการบูรณำการฯ ใน มคอ 5 

6.3 กลุ่มวิชาการสรปุผลความส าเร็จของแผนบูรณาการฯ และน าเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
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ชื่อระบบและกลไก  : ระบบกลไกการประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ค ำอธิบำยระบบ :  เป็นระบบระบบกลไกการประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษารายวิชาทฤษฎี

จ านวน 5 ด้าน และ ภาคปฏิบัติ จ านวน 6 ด้าน 
วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีการประเมนิผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
เป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมระบบ  :  ทุกรายวิชาภาคทฤษฎมีีการประเมินผู้เรียนตามกรอบ TQF  ครบทั้ง 5 ด้าน และ

ภาคปฏิบตัิ ครบ 6 ด้าน 
 

ล าดับ ปีการศึกษา 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

เป้าหมาย ทุกรายวิชาภาคทฤษฎีมีการประเมินผู้เรียนตามกรอบ TQF  ครบทั้ง 5 ด้าน และภาคปฏิบัติ ครบ 6 ด้าน 
1  ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

ทบทวนรายละเอียดและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร วธิีการประเมิน ผลการ
ประเมินและแนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานของปีการศึกษา 2557 
แล้วร่วมวางแผนการประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนตามการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 

- สรุปการทบทวนคู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 2558)  
- สรุปการทบทวนคู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 2559)  
- มคอ .3 และ มคอ .4 ในแฟ้ม
รายวิชาประจ าปีการศึกษา 2559 

2      ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์
ผู้สอน ก าหนดเกณฑ์ประเมินใน มคอ. 
3, 4 และน าเสนอต่อคณะอาจารย์
ประหลักสูตร กรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อพิจารณาเครื่องมือ
ประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้
คะแนน วธิีการสอบซ่อมเสริมและ
ช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่าน
เกณฑ์และพิจารณาตามสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตตาม TQF 
และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแก้ไข
ปรับปรุง 
      ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์
ผู้สอน ก าหนดเกณฑ์ประเมินใน มคอ. 
3, 4 และน าเสนอต่อคณะอาจารย์
ประหลักสูตร  และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

- รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
 

3  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
พิจารณาเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน วธิีการ
สอบซ่อมเสริมและช่วยเหลือในกรณีที่
นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์และพจิารณา
ตามสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตตาม TQF และ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุง 
 
 
 

 

ทบทวนรายละเอียดและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร วธิีการประเมิน 

ก าหนดวธิีการประเมินและเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ 

เริ่มต้น 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร พิจารณา

วิธีการและเกณฑ์การ
ประเมิน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

A 
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ล าดับ ปีการศึกษา 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

4  ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน
จัดท าเครื่องมือในการประเมินผลการ
เรียนรู ้
 

- ตัวอย่างเครื่องมือประเมินวัด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
- ตัวอย่างคู่มือฝึกภาคปฏิบัติ
รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ 2 
 
 
 

5  ผู้รับผิดชอบวิชาน าเครื่องมือไป
วิพากษ์ในภาควิชา 
 

 

6  

 

อาจารย์ผู้สอน น าไปจัดการเรียนรู้ 
และประเมินผลตาม มคอ. 3, 4 โดย
ภาคทฤษฎ ีประเมินด้านความรู้ตาม 
Test blueprint ที่ก าหนดของแต่ละ
รายวิชา และภาคปฏิบัต ิตาม L.O ที่
ก าหนด 

 

7  

 

 

หัวหน้าภาควิชาติดตามก ากับการน า
เครื่องมือประเมินผล L.O ไปใช้ใน
รายวิชา ครบทุก L.O 

 

8  

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
(L.O) 
1.ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาทฤษฎ ี ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน 
และประเมินผลให้สอดคล้องตาม
มาตรฐาน TQF พร้อมทั้งประเมินองค์
ความรู้ตาม Test blueprint และ
วิพากษ์ข้อสอบ โดยคณะกรรมการ
วิพากษ์ข้อสอบของภาควิชาพร้อม
เลือกข้อสอบที่มีคุณภาพส่งจัดท าชุด
ข้อสอบที่งานวัดและประมวลผล
การศึกษา ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
และด าเนินการทดสอบตามตาราง  
หลังจากสิ้นสุดการทดสอบ   งานวัด
และประมวลผลการศึกษา วิเคราะห์
ข้อสอบ และจัดเก็บขอ้สอบที่มี
คุณภาพไว้ในคลังข้อสอบ  
2.  ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัต ิด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินผล
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ TQF ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการ
ด าเนินงานวัดประมวลผลการศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีแนวโน้มที่จะไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ จะมี
วิธีการช่วยเหลือตาม ระเบียบคู่มือ
ด าเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

- คู่ มื อ ด า เนิ น งานกา รวั ดและ
ประเมินผลการศึกษา 
- ระบบและกลไกการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ปีการศึกษา 2560 

 

A 

ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน
จัดท าเครื่องมือในการประเมินผลการ
เรียนรู ้

 

วิพากษ์ในภาควิชา 

จัดการเรียนรู้และประเมินผลการ
เรียนรู ้

ติดตามก ากับการน าเครื่องมือไปใช้ใน
การประเมิน 

ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ้

สิน้สดุ 
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แนวปฏบิัต ิ
1 ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ผู้สอน ทบทวนรายละเอยีดและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธกีารประเมิน ผลการประเมินและ

แนวทางพัฒนาการด าเนินงานของปกีารศึกษา 2557 แล้วรว่มวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2 ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ผู้สอน ก าหนดเกณฑ์ประเมินใน มคอ. 3, 4 และน าเสนอต่อคณะอาจารย์ประหลกัสูตร 
กรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อพจิารณาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน วิธกีารสอบซ่อมเสริมและ
ช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์และพิจารณาตามสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตตาม TQF และ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพจิารณาให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุง 
ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน ก าหนดเกณฑ์ประเมินใน มคอ. 3, 4 และน าเสนอต่อคณะอาจารย์ประหลกัสูตร  และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร พิจารณาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน 
วิธีการสอบซ่อมเสริมและช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์และพิจารณาตามสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตตาม 
TQF และ คณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุง 

4 ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอนจัดท าเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ 
5 ผู้รับผิดชอบวิชาน าเครื่องมือไปวิพากษ์ในภาควิชา 
6 อาจารย์ผู้สอน น าไปจัดการเรียนรู้ และประเมินผลตาม มคอ. 3, 4 โดยภาคทฤษฎี ประเมินด้านความรู้ตาม Test blueprint 

ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา และภาคปฏิบัต ิตาม L.O ที่ก าหนด 
7 หัวหน้าภาควิชาติดตามก ากับการน าเครือ่งมือประเมินผล L.O ไปใช้ในรายวิชา ครบทุก L.O 

8 การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (L.O) 
1.ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทฤษฎ ี ด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินผลให้สอดคล้องตามมาตรฐาน TQF พร้อมทั้งประเมินองค์ความรู้ตาม Test blueprint และวิพากษ์ขอ้สอบ โดย
คณะกรรมการวิพากษ์ขอ้สอบของภาควชิาพร้อมเลือกขอ้สอบที่มีคุณภาพส่งจัดท าชุดข้อสอบที่งานวัดและประมวลผล
การศึกษา ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดและด าเนินการทดสอบตามตาราง  หลังจากสิ้นสุดการทดสอบ   งานวัดและประมวลผล
การศึกษา วิเคราะหข์้อสอบ และจัดเกบ็ข้อสอบที่มีคุณภาพไว้ในคลังข้อสอบ  
2.  ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปฏบิัติ ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรูท้ี่
สอดคล้องกับ TQF ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการด าเนินงานวัดประมวลผลการศึกษา กรณีที่นักศึกษามีแนวโน้มที่จะไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ จะมีวิธีการช่วยเหลือตาม ระเบียบคู่มือด าเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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ชื่อระบบและกลไก  : ระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ค ำอธิบำยระบบ :  เป็นระบบการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสม

ระบบการประเมินคือการก าหนดเกณฑ์การประเมิน  วิธีการประเมนิ  เครื่องมือการประเมินและวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผล
การเรยีนรู้ได้อย่างเหมาะสม  

วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมระบบ  :  มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนครบทุกรายวิชา และในระดับ

หลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 25 
ระบบกลไกกำรกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศกึษำ 

ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค ำอธิบำย หลักฐำน 

 เป้ำหมำย เมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทุกรายวิชา และในระดับหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 25 
1  แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
รายวิชา ประกอบดว้ยอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร หัวหน้าภาควิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
และงานวัดและประมวลผล และ
แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบ
ระดับหลักสูตรประกอบด้วย
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
หัวหน้าภาควิชา งานวัด
ประเมินผลและที่ปรึกษาจาก
ภายนอกสถาบัน 

- สรุปการทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ
ปีการศึกษา 2557 
- ระบบและกลไกการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2558 
- ส าเนาค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับ
รายวิชา 
- ส าเนาค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร 

2  คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
รายวิชาประชุมวางแผนจัดท า
ตารางก าหนดการทวนสอบ
รายวิชา และแบบบันทกึผลการ
ทวนสอบ 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
รายวิชาวางแผนจัดท าตาราง
ก าหนดการทวนสอบ 

3  คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
รายวิชาด าเนินการทวนสอบตาม
ก าหนดเวลา ที่เปิดสอนทุกภาค
การศึกษา และลงบันทึกผลการ
ทวนสอบตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด 

- คู่มือด าเนินการวัดประเมินผล
การศึกษา 

4  หัวหน้าภาควิชาติดตามการทวน
สอบรายวิชาตามเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

รายงานการทวนสอบรายวิชา 

5  งานวัดและประเมินผลรวบรวม
ผลการทวนสอบทกุรายวิชาเสนอ
กรรมการบริหารหลกัสูตรทุก
ภาคการศึกษา 

- รายงานผลการทวนสอบของ
คณะกรรมการทวนสอบ 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

6  คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
หลักสูตรด าเนินการทวนสอบทุก
ปีการศึกษา 
 
 

- เอกสารสรุปผลการประเมิน
กระบวนการด าเนนิงานและแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

ติดตามการทวนสอบรายวิชาตาม
เวลาที่ก าหนด 

รวบรวมผลด าเนินการทวนสอบ
ระดับหลักสูตร 

เร่ิมต้น 

แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา และ
รายหลักสูตร 

ประชุมวางแผนจัดท าตาราง
ก าหนดการทวนสอบรายวิชา 

ด าเนินการทวนสอบรายวิชาทุกภาค
การศึกษา 

A 

ด าเนินการทวนสอบระดับหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
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ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค ำอธิบำย หลักฐำน 

7  งานวัดและประเมินผลรวบรวม
ผลการทวนสอบทกุระดับ
หลักสูตรเสนอกรรมการบริหาร
หลักสูตรและกรรมการบรหิาร
วิทยาลยัทุกปกีารศึกษา 

 

9  เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน มีการ 
ประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
และก าหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงครั้งต่อไป 
 
 
 
 

สรุปการทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพ 
ปีการศึกษา 2559 

10  ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้ง
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือกระบวนการปฏบิัติงาน
คุณภาพ ปกีารศึกษา 2560 

 
 

 
แนวปฏิบัติ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระดับรายวิชา ประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสตูร หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และงานวัดและประมวลผล และแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบระดับหลกัสูตรประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสตูรและหัวหน้าภาควิชา งานวัด
ประเมินผลและที่ปรึกษาจากภายนอกสถาบัน 

2 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชาประชุมวางแผนจัดท าตารางก าหนดการ
ทวนสอบรายวิชา และแบบบันทึกผลการทวนสอบ 

3 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชาด าเนนิการทวนสอบตามก าหนดเวลา ท่ีเปิด
สอนทุกภาคการศึกษา และลงบันทึกผลการทวนสอบตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด 

4 หัวหน้าภาควิชาตดิตามการทวนสอบรายวิชาตามเวลาที่ก าหนด 
5 งานวัดและประเมินผลรวบรวมผลการทวนสอบทุกรายวิชาเสนอกรรมการบรหิารหลักสตูรทุกภาค

การศึกษา 
6 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับหลักสูตรด าเนินการทวนสอบทุกปีการศึกษา 
7 งานวัดและประเมินผลรวบรวมผลการทวนสอบทุกระดับหลักสูตรเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรและ

กรรมการบริหารวิทยาลัยทุกปีการศึกษา 
9 เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน มีการ ประเมินกระบวนการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงครั้ง

ต่อไป 
10 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งตอ่ไป 

 

สิ้นสุด 

 

 

น าผลการประเมินไปปรับปรุง 

 

 

ประเมินผล 

A 

รวบรวมผลการทวนสอบระดับหลักสูตร 
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ชื่อระบบและกลไก  : ระบบกลไกการประเมินการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินหลักสูตร 
ค ำอธิบำยระบบ :  เป็นระบบกลไกการประเมินการจดัการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 

วัตถุประสงค ์: เพื่อให้มีการประเมนิการจัดการเรยีนการสอนและการประเมินหลักสตูร 
เป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมระบบ  :  มีรายละเอียดวิชา (มคอ.5,6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการจัดการเรยีน
การสอน และมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุการเรียนการสอน                     

 
ล า
ดับ 

ปีการศึกษา 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

1  1.1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ศึกษารายละเอยีด 
มคอ2, 3,4 และ มคอ.7 รอบปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 

 

2  2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา จัดท า มคอ.
5,6 ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด ภายใน 30 
วัน  หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครอบทุกรายวิชา 
2.2 เสนอหัวหน้าภาคพิจารณา 
  

 

3  3.1 หัวหน้าภาคและรองฯกลุ่มวิชาการ
พิจารณาตามแบบฟอร์มทกี าหนด 
3.2 ไม่เห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไข มคอ.5,6 
ตามข้อเสนอแนะ 
3.3 เห็นชอบ ด าเนินการฉบับสมบูรณ ์
 
 

 

4  4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงาน
บริหารหลักสูตรเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนต่อ
กรรมการบริหารหลกัสูตร 
 
 

 

5   5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
ตามแผน มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 
5.2 รองฯวิชาการ เสนอ กกบ.พิจารณา 
 
 

 

6  6.1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา 
6.2 ไม่เห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 
6.3 เห็นขอบ จัดท า มคอ. 7 ฉบับสมบูรณ ์
 

 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
พิจารณา 

ไมเ่ห็นชอบ 

รายงานผลการด าเนินงาน การจัดการ
เรียนการสอน (มคอ.5,6) ต่อ กกบ. 

 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ.7 

 

จัดท า มคอ.5, 6   

เร่ิมต้น 

ศึกษาวิเคราะห ์มคอ.2,3,4  
และ มคอ.7 รอบปีที่ผ่านมา 

 

 

A 

พิจารณา 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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ล า
ดับ 

ปีการศึกษา 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

7  7.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท า 
มอค.7 ฉบับสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 

 

8  8.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงาน
ผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ต่อ มข. สภาการพยาบาล และ สกอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

แนวปฏิบัติ 
1 กรรมการบริหารหลักสตูรและอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ศึกษารายละเอียด มคอ2, 3,4 และ มคอ.7 รอบปีที่ผ่าน

มา 
2 2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบวิชา จัดท า มคอ.5,6 ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด

สอนให้ครอบทุกรายวิชา 
2.2 เสนอหัวหนา้ภาคพิจารณา 

3 3.1 หัวหน้าภาคและรองฯกลุม่วิชาการพิจารณาตามแบบฟอร์มทีก าหนด 
3.2 ไมเ่ห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไข มคอ.5,6 ตามข้อเสนอแนะ 
3.3 เห็นชอบ ด าเนินการฉบับสมบูรณ ์

4 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานบริหารหลักสตูรเสนอรายงานผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนต่อ
กรรมการบริหารหลักสตูร 

5 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสตูร ตามแผน มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 
5.2 รองฯวิชาการ เสนอ กกบ.พิจารณา 

6 6.1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร พจิารณา 
6.2 ไมเ่ห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
6.3 เห็นขอบ จัดท า มคอ. 7 ฉบับสมบูรณ ์

7 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท า มอค.7 ฉบับสมบูรณ ์

8 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)ต่อ มข.สภาการพยาบาล และ สกอ. 

 

 

 

จัดท า มคอ.7 ฉบบัสมบูรณ์ 

 

สิน้สดุ 

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ตอ่ มข., สภา, สกอ 

A 
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ชื่อระบบและกลไก  : ระบบและกลไกการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
ค ำอธิบำยระบบ :  ระบบและกลไกการส่งเสริมสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ความพร้อมทาง
กายภาพ เช่นห้องเรียน  ห้องปฏิบตัิการ  ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ  และความพร้อมของอุปกรณเ์ทคโนโลยี  และสิ่งอ านวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  เช่นอุปกรณ์การสอน  ห้องสมุด  ต ารา  หนังสือ  สิ่งพิมพ์  วารสาร แหล่ง
เรียนรู้  สื่ออิเล็กทรอนิคส ์ฯลฯ ให้มีปริมาณเพยีงพอและมีคณุภาพพร้อมใช้  ทันสมัย  
วัตถุประสงค ์: เพื่อให้ส่งเสรมิสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีปรมิาณเพียงพอและมีคณุภาพพร้อมใช้  ทันสมัย  
เป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมระบบ  :  ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูม้ากกว่า 3.85 

ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

1  ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานส่งเสริมส่ิงสนับการเรียนรู้ 
เพื่อด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนได้อย่าง
เพียงพอและมีคุณภาพ ประกอบดว้ย 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร งานห้องสมุด 
งานอาคารสถานที่ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ด าเนินงานส่งเสริมส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 

2  คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับ
การเรียนรู้ ส ารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ห้องเรียน อุปกรณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ห้องสมุด อาคารสถานที ่และหอพกั จาก
อาจารย์และนกัศึกษา 

รายงานการส ารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลฯ 

3  คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมส่ิงสนับ
การเรียนรู้รายงานผลการส ารวจและผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลที่เกี่ยวกับความ
ต้องการบริการเกีย่วกบัสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากร
การเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตาม
ความต้องการของคณาจารย์และ
นักศึกษา และคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรพิจารณา และให้ขอ้เสนอแนะ 

 

4  คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมส่ิงสนับ
การเรียนรู้ท าแผนการจัดซ้ือสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และ
ทรัพยากรการเรียนรู้โดยใช้ขอ้มูล
ย้อนหลัง 3 ป ีวางแผนการจัดซ้ือตาม
แผนการจัดซ้ือยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ให้เพียงพอและเหมาะสม 

รายงานประชุมคณะรก
รมการบริหารอนุมัติ
แผน 

5  เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลยัพิจารณาแผนและให้
ข้อเสนอแนะ หากไม่เห็นชอบน ากลับที่
คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน 
หากเห็นชอบให้ด าเนินการจัดหาต่อไป 
 
 
 
 
 

รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
อนุมัติแผน 

ส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับ
ความต้องการบริการเกี่ยวกับสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและ
เหมาะสม 

เร่ิมต้น 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน
ส่งเสริมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร

หลักสูตร 

A 

วางแผนจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม 

เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย

พิจารณาแผนและให้
ข้อเสนอแนะ 

ไม่
เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 
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ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

7   
 
 
 
 
คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ ก ากับติดตามให้มี
การด าเนินการตามแผนอยา่งต่อเนื่องทุก
ภาคการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

9  

 

 

 

คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ ประเมินความพึง
พอใจของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
อาจารย์ นักศึกษา ผลลัพธ์การให้บริการ
และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 , 3 สรุป
รายงานการก ากบั ควบคุมการใช้วัสดุใหม้ี
ประสิทธิผลคุ้มค้า ปลอดภยั 

สรุปผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้บริหาร 
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย ์ 
และนักศึกษา 

10  

 

 

พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

แผนปีงบประมาณ 
2561 

11  

 

 

 

รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุงการ
ให้บริการปละจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้แก่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
 
 

 

16  ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้วัสดุให้
มีการด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องทุกภาค

การศึกษา 

น าผลการประเมนิไปปรับปรุง 

สิ้นสุด 

ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ผลลัพธ์การให้บริการและจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษา 

จัดท าแผนพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการและ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้แก่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

A 
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แนวปฏิบัติ 
1 ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสรมิสิ่งสนับการเรียนรู้ เพื่อด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนได้

อย่างเพียงพอและมีคณุภาพ ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าหลักสูตร งานห้องสมุด งานอาคารสถานท่ี งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

2 คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับการเรียนรู้ ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ห้องเรียน อุปกรณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมดุ อาคารสถานท่ี 
และหอพัก จากอาจารย์และนักศกึษา 

3 คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับการเรียนรู้รายงานผลการส ารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวกับ
ความต้องการบริการเกีย่วกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ทีเ่พียงพอและ
เหมาะสมตามความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพิจารณา และให้
ข้อเสนอแนะ 

4 คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับการเรียนรู้ท าแผนการจัดซือ้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ 
และทรัพยากรการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี วางแผนการจัดซื้อตามแผนการจดัซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยาให้เพียงพอและเหมาะสม 

5 เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาแผนและให้ข้อเสนอแนะ หากไม่เห็นชอบน ากลับที่
คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน หากเห็นชอบให้ด าเนินการจัดหาต่อไป 

7 คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ก ากับติดตามให้มีการด าเนินการตามแผนอยา่ง
ต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา 

9 คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ นักศึกษา ผลลัพธ์การใหบ้ริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรยีนที่ 2 , 
3 สรุปรายงานการก ากับ ควบคุมการใช้วัสดุให้มีประสิทธิผลคุม้ค้า ปลอดภัย 

10 พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
11 รายงานผลการพัฒนา ปรบัปรุงการให้บริการปละจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้แก่คณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
12 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งตอ่ไป 
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ชื่อระบบ  ระบบและกลไกการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  
ค ำอธิบำย วิทยาลัยมีหน้าท่ีก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและวิทยาลยัโดยมีการ
ด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคณุภาพ การติดตามตรวจสอบคณุภาพ และการพัฒนาคณุภาพ การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การประเมินจะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคณุภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคณุภาพ เพื่อใหส้ามารถส่งเสรมิ สนับสนุน 
ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เปน็ไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคณุภาพ 

วัตถุประสงค์ ส่งเสรมิ สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานประกนัคุณภาพให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจดั
การศึกษาอย่างมีคณุภาพ 

ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรอยู่ในระดับ 3.61 ข้ึนไป 
ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 

ขั้นตอน กลไก หลักฐาน 
1   

งานประกันคุณภาพการศึกษาศึกษา
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา 
ค าอธิบายการประกันคุณภาพการศึกษา
พร้อมทั้งก าหนดระบบกลไกการก ากับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2560 

 

 
2 
 
 
 

 ผู้อ านวยการวิทยาลัยแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก พรอ้มก าหนด
บทบาทหน้าที ่ 

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที ่
8/2559 ลงวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2559 

3  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมก าหนดแนวทางการควบคุม
คุณภาพ และประกาศใชแ้นวทางการ
ด าเนินงานควบคุมคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

- รายงานการประชุม 
- คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 
ด าเนินการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ควบคุมคุณภาพโดยก าหนด
องค์ประกอบตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร และเกณฑ์การ
ประเมินและประกาศแนวทางการ

ด าเนินงาน 

จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพ 

เร่ิมต้น 

แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและก าหนดบทบาทหน้าที่ 

A 

ศึกษาทบทวนตวัชี้วัด ค าอธบิายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน กลไก หลักฐาน 

5  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในก ากบัติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตร ตามที่
ก าหนด และส่งผลด าเนินงานการก ากับ
ติดตามต่อ กรรมการบรหิารหลักสูตร 
และกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะและทกุ 6 เดือน  
 
 
 

-- ผลการก ากับติดตาม 
- รายงานการประชุม
กรรมการบริหาร
วิทยาลยั 
  

6  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรของวิทยาลัย ประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลกัสูตรเมื่อสิ้น
ปีการศึกษา และสรุปรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
 

- ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
- ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

7  งานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา
เสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลยัพิจารณาผลการประเมินและให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหลักสูตร 
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลยั 

8  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ร่วมกับรองผู้อ านวยการทุกกลุ่มงานน า
ผลการประเมินคุณภาพหลกัสูตรและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตร จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพระดับ
หลักสูตร 
 

แผนการพัฒนา 
(Improvement plan) 

9  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินและทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสูตร และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงหรือก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่ด ี

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
ที่พัฒนา 

10  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน มีการประเมิน
กระบวนการด าเนินงาน และก าหนด
แนวทางในการปรับปรุงเมื่อสิ้นภาค
การศึกษา 

สรุปการทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏบิัติงาน
คุณภาพ ปกีารศึกษา 
2559 
 

11  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ก าหนดแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการปฏบิัติงานคุณภาพเมื่อสิ้นปี
การศึกษา 

คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2560 
 
 
 

ประเมินกระบวนการด าเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร 

 

 

สิ้นสุด 

 

 

ประเมินผล 

 

 

น าผลการประเมินไปปรับปรุง 

ด าเนินการก ากับติดตามตรวจสอบให้มี
การด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรที่ก าหนดและ
สรุปรายงานผล 2 ครั้ง และรายงานผล
ด าเนินงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลยั 2 ครั้ง 

รายงานผลการด าเนินงานต่อ
กรรมการบริหารวิทยาลยั เพือ่พิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะทุกปลายภาคการศึกษา 

น าผลประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัมา

ปรับปรุงหลักสูตร และด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรของวิทยาลัย ตามวงรอบ 
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แนวปฏบิัต ิ
 ล ำดับที่ 1 

งานประกันคุณภาพการศึกษาศึกษาตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา ค าอธิบายการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งก าหนดระบบกลไก
การก ากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 ล ำดับที่ 2   

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประกอบด้วย ผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นประธาน รองผู้อ านวยการทุกกลุ่มงาน งานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นเลขา ตัวแทนหัวหน้าภาค  ตัวแทนหัวหัวหน้างาน  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา  
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปน็ประธาน หัวหน้าฝ่ายการ
พยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่นและตัวแทนแหล่งฝึกในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ 

  
ล ำดับที่ 3 

  คณะกรรมประกันคุณภาพประชุมเพื่อก าหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพ และจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาโดยก าหนดองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้คุณภาพหลักสูตร ระดับหลักสูตรและเกณฑ์การประเมิน ก ากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและการจัดท ารายงาน ตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรให้ อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ล ำดับที่ 4  
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 ล ำดับที่ 5 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในก ากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามที่ก าหนด และส่งผลด าเนินงานการก ากับติดตามต่อ กรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและทุก 6 เดือน 
 ล ำดับที่ 6  
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของวิทยาลัย ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา และสรุป
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
 ล ำดับที่ 7  
  งานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาผลการ
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 ล ำดับที่ 8 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับรองผู้อ านวยการทุกกลุ่มงานน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ในปีการศึกษาต่อไป 
 ล ำดับที่ 9 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประเมินและทบทวนกระบวนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสูตร และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงหรือก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี 
 ล ำดับที่ 10 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน มีการประเมินกระบวนการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
 ล ำดับที่ 11 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
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ชื่อระบบ  ระบบและกลไกการก ากับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบนั 
ค ำอธิบำย  ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในวิทยาลยัมีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่วิทยาลยัก าหนด ประกอบดว้ย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้ทกุหน่วยงานในวทิยาลัยมกีารด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกทีว่ทิยาลัยก าหนด 
ค่ำเป้ำหมำย (KPI) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 4.51 ขึ้นไป 

 
ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2559 

ขั้นตอน กลไก หลักฐำน 
1  

 
 
 
 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษาศึกษาทบทวน ตวัชี้วัด
ค าอธิบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาพร้อมทั้งก าหนดระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

2  ผู้อ านวยการฯ แต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก
พร้อมก าหนดบทบาทหนา้ที่  

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่ 
8/2559 ลงวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2559 

3  
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประชุมก าหนดแนว
ทางการควบคุมคุณภาพ 
และประกาศใช้คู่มือการประกัน
คุณภาพ 

รายงานการประชุม 
คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา 

4  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาก ากบัติดตาม และ
รายงานผลการก ากับติดตามต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 
 

- ผลการก ากบัติดตาม 
- รายงานการประชุม
กรรมการบริหารวิทยาลยั 

5  คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

 

6  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา และให้ขอ้เสนอแนะ
ในการพัฒนาปรับปรุง 

- รายงานคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 

7  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลยั มา
จัดท าแผนการพัฒนา 

แผนการพัฒนา 
(Improvement plan) 

8  คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประเมินและทบทวน
กระบวนการด าเนินงาน และน า
ผลการประเมินมาปรับปรุง หรือ
ก าหนดเป็นแนวทางปฏบิัติที่ดี 

ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบันที่พัฒนา 

9  เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน มีการ 
ประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
และก าหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงครั้งต่อไป 

สรุปการทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏบิัติงาน
คุณภาพ ปกีารศึกษา 2559 

10  ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้ง
ต่อไป 
 

คู่มือกระบวนการปฏบิัติงาน
คุณภาพ ปกีารศึกษา 2560 

เริ่มต้น 

แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
และก าหนดบทบาทหน้าที ่

ควบคุมคุณภาพโดยก าหนดองค์ประกอบ ตัว
บ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน และประกาศการใช้
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด าเนินการก ากับติดตามตรวจสอบให้มกีาร
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน และรายงานผลการประกันคุณภาพต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 2 ครั้ง 

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

ศึกษาทบทวน ตัวชีว้ัด ค าอธิบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พิจารณาผลการ
ประเมิน 

น าผลประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลยัมาจัดท าแผนการ
พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง  

ประเมินกระบวนการด าเนินงานตามระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 

 

 

ประเมินผล 

 

น าผลประเมินไปปรับปรุง 

สิ้นสุด 
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แนวปฏิบัติ 
ล ำดับที่ 1.งานประกันคุณภาพการศึกษา  ศึกษาทบทวน ตัวช้ีวัดค าอธิบายการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งก าหนดระบบกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
ล ำดับที่ 2.ผู้อ านวยการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกพร้อมก าหนดบทบาทหน้าท่ี  

2.1  คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษาภายในประกอบด้วย  ผู้อ านวยการฯเป็นประธาน  รองผูอ้ านวยการทุกกลุ่มงาน  
งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเลขานุการ  อาจารย์ประจ าหลักสตูร  ตัวแทนหัวหน้าภาค  และตัวแทนหัวหน้างาน 

2.2  คณะกรรมการภายนอกประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวทิยาลัยขอนแก่นเป็นประธาน  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลขอนแก่น  และตัวแทนแหล่งฝึกในระดับปฐม๓ฒิ  ทุติยภูมิและตตยิภูมิ  และผู้น าชุมชน  
 
ล ำดับที่ 3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประชุมก าหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพโดยก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศึกษา หลังจากสิ้นสดุการประเมนิตามวงรอบ (ประมาณเดือน พฤศจิกายน) และก าหนดผูร้ับผดิชอบ
ตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพการศึกษา  จัดท าคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษา และประกาศใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ล ำดับที่ 4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาก ากับตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยใหผู้้รับผิดชอบด าเนินงานการประกันคณุภาพ
การศึกษาตามที่ก าหนดทุก 6 เดือน (เดือนมกราคม และสิงหาคม) และรายงานผลการก ากับติดตามต่อคณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย 2 
ครั้งหลังจากตดิตามแล้วเสรจ็ 
ล ำดับที่ 5 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยประเมินคณุภาพการศึกษาระดับสถาบัน เมื่อสิ้นปีการศึกษา และจัดท า
สรุปผลการประเมินคณุภาพการศกึษาเพื่อน าเข้ากรรมการบริหารวทิยาลัย 
 
ล ำดับที่ 6 คณะกรรมการบริหารวทิยาลัยพิจารณาผลการประเมินคณุภาพการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง 
ล ำดับที่ 7 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย มาจดัท า
แผนการพัฒนา(Improvement plan) 
ล ำดับที ่8 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินและทบทวนกระบวนการด าเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน และน าผลการประเมินมาปรับปรุง หรือก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ด ี
ล ำดับที่ 9  เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานการประเมินกระบวนการด าเนนิงาน และก าหนดแนวทางในการปรับปรุงครั้งต่อไป 
ล ำดับที่ 10 น าผลประเมินไปปรับปรุงก าหนดแนวทางการปรบัปรุงครั้งต่อไป 
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      ชื่อระบบและกลไก  : ระบบและกลไกงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ค ำอธิบำยระบบ :  เป็นระบบและกลไกการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ทั้งการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม 

ไทย ภูมิปญัญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการด าเนนิงานตามขั้นตอนในระบบกลไกงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมระบบ  : มีการด าเนินงานตามขั้นตอนในระบบกลไกงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมทุกขั้นตอน  

  
ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 

ขั้นตอน ค ำอธิบำย หลักฐำน 
1  

 
 
 

แต่งต้ังผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม, ก าหนดบทบาท
หน้าที ่
 
 
 
  
 

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2  งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจัดท าแผนงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

แผนงานท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 
 
 
 

3  คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัพิจารณา
แผนงานท านุฯ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลยั 
 
 
 
 
 

4  - ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
ขออนุมัต ิ
- ด าเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม 
- หนง.ท านุฯ ก ากบั ติดตาม และรายงาย
ต่อรองฯกลุ่มงานวิจัยฯ 2 ครั้งต่อปี 

แผนงาน/โครงการ 
 
 
 
 
 

5  ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 

- สรุปแผนงานท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
- สรุปการ่ทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏบิัติงาน
คุณภาพปีการศึกษา 2560 

6  - ติดตามประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- รายงานผลต่อ ผู้อ านวยการกรรมการบริหาร 
เพื่อพิจารณาขอ้คิดเห็นสู่การปรับแผนในวงรอบ
ต่อไป 
 

คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2560 

เร่ิมต้น 

ก าหนดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือ
คณะกรรมการ   

จัดท าแผนงานท านุฯ 
 

เสนอแผนท านุฯ
เพื่อขออนุมัต ิ

 

ด าเนินการและก ากับติดตาม   

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 

ประเมินกระบวนการด าเนินงาน และน าผล
การประเมินมาพัฒนา 

สิ้นสุด 
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ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน ค ำอธิบำย หลักฐำน 
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ชื่อระบบ:  ระบบการบริหารวิจัย ผลงานวิชาการหรืองานสรา้งสรรค ์
เป้าหมาย  
1.ข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิชาการได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ  ร้อยละ 100 
2. ผู้รับทุนสนับสนุนในโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ  เขา้ร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการรับทุนสนับสนุนวิจยัและผลงานวิชาการ  ของ
วิทยาลยัพยาบาล  บรมราชชนน ี ขอนแก่น  รอ้ยละ 100 
3 ผู้รับทุนสนับสนุนในโครงการวิจัยและผลงานวิชาการท าสัญญารับทุนภายในระยะเวลา 1 เดือน  หลังจากประกาศทุน ร้อยละ 100 
    

ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

1  ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการวิจยัและผลิตผลงานวิชาการ
เพื่อให้การผลิตผลงานวิจยัและผลงาน
วิชาการ ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน ์และมกีาร
เผยแพร่อยา่งกวา้งขวางบรรลุตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของวิทยาลยัฯ ประกอบดว้ย  รอง
ผู้อ านวยการ  หวัหน้าภาควิชา  หวัหน้า
งาน  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
 
 

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการควบคุม
การวิจยัและผลิตผล
งานวิชาการ 

 

2  คณะกรรมการการวจิัยและผลิตผลงาน
วิชาการ  ส ารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านการผลิตผลงานวจิัยและ
ผลงานวิชาการ จากอาจารย ์ 
 
 
 
 

รายงานการส ารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลฯ 

3  คณะกรรมการการวจิัยและผลิตผลงาน
วิชาการรายงานผลการส ารวจและผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วกับความตอ้งการ
บริหารด้านการผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ จากอาจารย ์ เสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัพยาบาลฯ 
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 
 
 

 

4  คณะกรรมการการวจิัยและผลิตผลงาน
วิชาการท าแผนการ  โครงการก ากับ
ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานผลติ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และการ
เผยแพร่ที่มี  และ โครงการสนับสนุนการ
ผลิต ผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ  
นวัตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลยัที่
น าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม 
 
 

รายงานประชุมคณะรก
รมการบริหารอนุมัติ
แผน 

ส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับ
ความต้องการบริการเกี่ยวกับการวจิัย

และผลิตผลงานวิชาการ  
 ให้เพียงพอและเหมาะสม 

เร่ิมต้น 

แต่งต้ังคณะกรรมการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ   

รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร

วิทยาลัยพยาบาลฯ  

วางแผนบริหารการผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการให้เพียงพอและเหมาะสม 

A 
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ล าดับ ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน ขั้นตอน ขั้นตอน 

5  เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลยัพิจารณาแผนและให้
ข้อเสนอแนะ หากไม่เห็นชอบน ากลับที่
คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน 
หากเห็นชอบให้ด าเนินการจัดหาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
อนุมัติแผน 

7  คณะกรรมการการวจิัยและผลิตผลงาน
วิชาการส่งเสริมส่ิงสนับสนุนการผลิตวิจัย
และผลงานวิชาการ - ประชุมชี้แจงแก่
หัวหน้าโครงการหรือทีมที่ได้รับทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยหรือผลงาน
วิชาการเกี่ยวกับแนวทางการรับทุน
สนับสนุนวิจัยและผลงานวิชาการ   
ของวิทยาลยัพยาบาลฯ    
-หลังขั้นตอนประกาศให้ผู้รับทุนท า
สัญญารับทุนภายในระยะเวลา 1 เดือน  
หลังจากประกาศทุน 
- ติดตามสัญญาทุน  เป็นทุกวันศุกร์  
สัปดาห์ที่ 2 และ 4  และก ากบัติดตามให้
มีการด าเนินการตามแผนอยา่งต่อเนื่อง
ทุกปีงบประมาณ 

สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

9  

 

 

 

คณะกรรมการการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ า   ผลลัพธ์การการบริหาร
วิจัยและผลิตผลงานวิชาการสรุปรายงาน
ก า ร ก า กั บ  ค ว บ คุ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ก า ร
ด าเนินการ 

สรุปผลประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์
ประจ า  

10  

 

 

พัฒนาปรับปรุงการ  
บริหารวิจยัและผลิตผลงานวิชาการ 
 

แผนปีงบประมาณ 
2561 

11  

 

 

รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง 
การบริหารวิจยัและผลิตผลงานวิชาการ 
แก่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อให้
ข้อเสนอแนะ 

 

16  

 

 

ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ  
ปีการศึกษา 2560 
 
 

เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย

พิจารณาแผนและให้
ข้อเสนอแนะ 

ไม่เห็นชอบ 

 

ควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ  การบริหาร
การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ   

ให้มีการด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง   

น าผลการประเมนิไปปรับปรุง 

สิ้นสุด 

ประเมินความพึงพอใจต่อการวจิัยและ
ผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์

ประจ า 

จัดท าแผนพัฒนา ปรับปรุงการ 
บริหารวิจยัและผลิตผลงานวิชาการ 

ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง
การบริหารวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ 

แก่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

เห็นชอบ 

 

A 
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แนวปฏิบัติ 
1 ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวชิาการเพื่อให้การผลิตผลงานวิจยัและผลงาน

วิชาการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางบรรลุตามมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา 
ของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย  รองผู้อ านวยการ  หัวหน้าภาควิชา  หัวหน้างาน  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  

 

2 คณะกรรมการการวิจยัและผลิตผลงานวิชาการ  ส ารวจและวเิคราะห์ความต้องการด้านการผลติผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ จากอาจารย์  

3 คณะกรรมการการวิจยัและผลิตผลงานวิชาการรายงานผลการส ารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวกับความ
ต้องการบริหารด้านการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ จากอาจารย์  เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารวิทยาลยั
พยาบาลฯ พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

4 คณะกรรมการการวิจยัและผลิตผลงานวิชาการท าแผนการ  โครงการก ากับติดตามและสนับสนุนการด าเนินงาน
ผลิตผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์และการเผยแพร่ที่ม ี และ โครงการสนับสนุนการผลติ ผลงานวิจัย  ผลงาน
วิชาการ  นวัตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลัยที่น าไปใช้ประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อชุมชนสังคมให้เพยีงพอและ
เหมาะสม 

5 เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาแผนและให้ข้อเสนอแนะ หากไม่เห็นชอบน ากลับที่
คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน หากเห็นชอบให้ด าเนินการจัดหาต่อไป 

7 คณะกรรมการการวิจยัและผลิตผลงานวิชาการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการผลิตวิจัยและผลงานวิชาการ - ประชุม
ช้ีแจงแก่หัวหน้าโครงการหรือทีมท่ีได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยหรือผลงานวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการรับทุน
สนับสนุนวิจัยและผลงานวิชาการ   
ของวิทยาลัยพยาบาลฯ    
-หลังขั้นตอนประกาศใหผู้้รับทุนท าสัญญารับทุนภายในระยะเวลา 1 เดือน  หลังจากประกาศทุน 
- ติดตามสัญญาทุน  เป็นทุกวันศุกร์  สัปดาห์ที่ 2 และ 4  และก ากับติดตามให้มีการด าเนินการตามแผนอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ 

9 คณะกรรมการการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า   ผลลัพธ์การการ
บริหารวิจัยและผลิตผลงานวิชาการสรุปรายงานการก ากับ ควบคุมประสิทธิการด าเนินการ 

10 พัฒนาปรับปรุงการ บริหารวิจยัและผลิตผลงานวิชาการ 
11 รายงานผลการพัฒนา ปรบัปรุง 

การบริหารวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ 
แก่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

12 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งตอ่ไป 
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ชื่อระบบ:  ระบบการด าเนินการวจิัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ 

4. ผู้รับทุนสนับสนุนในโครงการวจิัยและผลงานวิชาการไดร้ับการส ารวจความต้องการการลาเพื่อผลติผลงานวิจยัและผลงาน
วิชาการ ร้อยละ 100 

เป้าหมาย  
1.ผู้รับทุนสนับสนุนในโครงการวิจยัและผลงานวิชาการเสนอเอกสารจริยธรรมการวจิัยเพื่อรับพิจารณาจากคณะกรรมการ   
การวิจัยในมนุษย์  ร้อยละ 100 
2. ผู้รับทุนสนับสนุนในโครงการวจิัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการรับทุนสนับสนุนวิจัยและ 
ผลงานวิชาการ  ของวิทยาลัยพยาบาล  บรมราชชนนี  ขอนแก่น  ร้อยละ 100 
3 ผู้รับผดิชอบจากงานวิจัยฯ  ติดตามการด าเนินโครงการวิจยัและผลงานวิชาการทุก 4 เดือน ร้อยละ 100 

ล าดับ ปีการศึกษา 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

1  ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการวิจยัและผลิตผลงานวิชาการ
เพื่อให้การผลิตผลงานวิจยัและผลงาน
วิชาการ ของวิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน ์และมกีาร
เผยแพร่อยา่งกวา้งขวางบรรลุตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของวิทยาลยัฯ ประกอบดว้ย  รอง
ผู้อ านวยการ  หวัหน้าภาควิชา  หวัหน้า
งาน  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  
 
 

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการควบคุม
การวิจยัและผลิตผล
งานวิชาการ 

 

2  คณะกรรมการการวจิัยและผลิตผลงาน
วิชาการ  ส ารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านการผลิตผลงานวจิัยและ
ผลงานวิชาการ จากอาจารย ์ 
 
 
 
 

รายงานการส ารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลฯ 

3  คณะกรรมการการวจิัยและผลิตผลงาน
วิชาการรายงานผลการส ารวจและผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่วกับความตอ้งการ
การด าเนินการวิจัยผลงานวิชาการหรือ
งานสร้างสรรค์  จากอาจารย ์ เสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัพยาบาลฯ 
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับ
ความต้องการการด าเนินการวิจัย
ผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์   

 ให้เพียงพอและเหมาะสม 

เร่ิมต้น 

แต่งต้ังคณะกรรมการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ   

รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร

วิทยาลัยพยาบาลฯ  

A 
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ล าดับ ปีการศึกษา 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

4  คณะกรรมการการวจิัยและผลิตผลงาน
วิชาการท าแผนการ  โครงการก ากับ
ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานผลติ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และการ
เผยแพร่ที่มี  และ โครงการสนับสนุนการ
ผลิต ผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ  
นวัตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลยัที่
น าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม 
 
 

รายงานประชุมคณะรก
รมการบริหารอนุมัติ
แผน 

5  เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลยัพิจารณาแผนและให้
ข้อเสนอแนะ หากไม่เห็นชอบน ากลับที่
คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน 
หากเห็นชอบให้ด าเนินการจัดหาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
อนุมัติแผน 

7  คณะกรรมการการวจิัยและผลิตผลงาน
วิชาการส่งเสริมส่ิงสนับสนุนการผลิตวิจัย
และผลงานวิชาการ  ด าเนินการ  ดังนี้ 
1.ให้ผู้รับทุนสนับสนุนเสนอเอกสารต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษย์พิจารณาพร้อมกบัการด าเนินการ
ท า MOU  
2.จัดประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบัติของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษย ์
3.จัดประชุมชี้แจงแก่หวัหน้าโครงการ
หรือทีมที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจยั
หรือผลงานวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการ
รับทุนสนับสนุนวิจัยและผลงานวิชาการ   
ของวิทยาลยัพยาบาลฯ    
4. ติดตามผลการด าเนินโครงการวิจยั
และผลงานวิชาการที่ได้รับอนุมัติทุก 4 
เดือน 
5.ส ารวจความต้องการของอาจารย์ที่
ได้รับทุนสนับสนุนโครงการฯที่มีความ
ประสงค์ลาไปผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ   
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

วางแผนการด าเนินการวิจยัผลงาน
วิชาการหรืองานสร้างสรรค์   
ให้เพียงพอและเหมาะสม 

เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย

พิจารณาแผนและให้
ข้อเสนอแนะ 

ไม่เห็นชอบ 

 

ควบคุม ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ  การ
ด าเนินการวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์   

ให้มีการด าเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง   

B 

เห็นชอบ 

 

A 
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ล าดับ ปีการศึกษา 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

9  

 

 

 

คณะกรรมการการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ า   ผลลัพธ์การด าเนินการ
วิจัยและผลิตผลงานวิชาการสรุปรายงาน
ก า ร ก า กั บ  ค ว บ คุ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ก า ร
ด าเนินการ 

 

 

สรุปผลประเมินความ
พึงพอใจการด าเนินการ
วิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจ า  

10  

 

 

พัฒนาปรับปรุงการ  
การด าเนินการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการ 

แผนปีงบประมาณ 
2561 

11  

 

 

 

รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง 
การด าเนินการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการแก่คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลยั เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

 

16  

 

 

ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ  
ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าผลการประเมนิไปปรับปรุง 

สิ้นสุด 

ประเมินความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการวิจยัและผลิตผลงาน

วิชาการของอาจารย์ประจ า 

จัดท าแผนพัฒนา ปรับปรุงการ 
การด าเนินการวิจัยและผลิตผลงาน

วิชาการ 

ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการแก่

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

B 
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 แนวปฏิบัติ 
1 ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวชิาการเพื่อให้การผลิตผลงานวิจยัและผลงาน

วิชาการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางบรรลุตามมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา 
ของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย  รองผู้อ านวยการ  หัวหน้าภาควิชา  หัวหน้างาน  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  

 

2 คณะกรรมการการวิจยัและผลิตผลงานวิชาการ  ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านการผลติผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ จากอาจารย์  

3 คณะกรรมการการวิจยัและผลิตผลงานวิชาการรายงานผลการส ารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวกับความ
ต้องการการด าเนินการวิจยัผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์  จากอาจารย ์ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

4 คณะกรรมการการวิจยัและผลิตผลงานวิชาการท าแผนการ  โครงการก ากับติดตามและสนับสนุนการด าเนินงาน
ผลิตผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์และการเผยแพร่ที่ม ี และ โครงการสนับสนุนการผลติ ผลงานวิจัย  ผลงาน
วิชาการ  นวัตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลัยที่น าไปใช้ประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อชุมชนสังคมให้เพยีงพอและ
เหมาะสม 

5 เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาแผนและให้ข้อเสนอแนะ หากไม่เห็นชอบน ากลับที่
คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน หากเห็นชอบให้ด าเนินการจัดหาต่อไป 

7 คณะกรรมการการวิจยัและผลิตผลงานวิชาการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการผลิตวิจัยและผลงานวิชาการ  ด าเนินการ  
ดังนี ้
1.ให้ผู้รับทุนสนับสนุนเสนอเอกสารต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์พิจารณาพร้อมกบัการด าเนินการ
ท า MOU  
2.จัดประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการจรยิธรรมการวิจัยในมนุษย ์
3.จัดประชุมชี้แจงแก่หัวหน้าโครงการหรือทีมทีไ่ด้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยหรือผลงานวิชาการเกี่ยวกับแนว
ทางการรับทุนสนับสนุนวิจัยและผลงานวิชาการ   
ของวิทยาลัยพยาบาลฯ    
4. ติดตามผลการด าเนินโครงการวจิัยและผลงานวิชาการทีไ่ดร้ับอนุมัติทุก 4 เดือน 
5.ส ารวจความต้องการของอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการฯทีม่ีความประสงคล์าไปผลติผลงานวจิัยและ
ผลงานวิชาการ   

8 คณะกรรมการการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า   ผลลัพธ์การ
ด าเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการสรุปรายงานการก ากับ ควบคุมประสิทธิการด าเนินการ 

9 พัฒนาปรับปรุงการ การด าเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ 
10 รายงานผลการพัฒนา ปรบัปรุง 

การด าเนินการวิจัยและผลติผลงานวิชาการแก่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
11 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งตอ่ไป 
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ชื่อระบบ : ระบบและกลไกการเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค ์
ค ำอธิบำย : เป็นระบบและกลไกการเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ 
เป้าหมาย : มีการเผยแพร่งานวิจยัผลงานวิชาการหรืองานสรา้งสรรค์ 

ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

1  ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
การวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ 
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
อาจารย์ตัวแทนแต่ละภาควิชา และ
อาจารย์จากงานวิจัย เพื่อร่วมกันวางแผน
และก าหนดแนวทางในการส่งเสรมิ 
สนับสนุน การเผยแพร่งานวิจัยผลงาน
วิชาการหรืองานสร้างสรรค ์

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ควบคุมการวิจัยและ
ผลิตผลงานวิชาการ 

 

2  คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผล
งานวิชาการ ส ารวจและวิเคราะหค์วาม
ต้องการการสนับสนุนด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการหรอืงาน
สร้างสรรคจ์ากอาจารย์และนักวิจยั 
 

รายงานการส ารวจ
และวิเคราะห์ข้อมลู
ด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการหรือ
งานสร้างสรรค ์

3  คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผล
งานวิชาการรายงานผลการส ารวจและผล
การวิเคราะห์ข้อมลูที่เกี่ยวกับความ
ต้องการการสนับสนุนด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการหรอืงาน
สร้างสรรค ์ต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา และให้
ข้อเสนอแนะ 

 

4  คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผล
งานวิชาการ จัดท าแผน ตั้งงบประมาณใน
การส่งเสริมสนับสนุน ด้านการเผยแพร่
งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ 
แก่อาจารย์และนักวิจัยของวิทยาลยัฯ 
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารเกี่ยวกับการ
อนุมัติแผนฯ 

5  เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณาแผนและให้ข้อเสนอแนะ 
หากไม่เห็นชอบน ากลับที่คณะกรรมการฯ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน  
 
 
 
 
 

รายงานประชุม
คณะกรรมการ
บริหารอนุมตัิแผน 

วางแผนบริหารงบประมาณในการส่งเสริม
สนับสนุน ด้านการเผยแพร่งานวิจยั
ผลงานวิชาการหรืองานสรา้งสรรค์ให้

เพียงพอและเหมาะสม 

ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความ
ต้องการการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการ
เผยแพร่งานวิจยัผลงานวิชาการหรืองาน

สร้างสรรค ์

แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวชิาการ   

 

รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร

วิทยาลัยฯ  
 

เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย

พิจารณาแผนและให้
ข้อเสนอแนะ 

ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

 

เร่ิมต้น 

 

A 
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ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

7  คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผล
งานวิชาการ ด าเนินการตามแผนการ
ส่งเสริม สนับสนุนด้านการเผยแพร่
งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์และนักวิจยั โดย 

1. ประชาสมัพันธ์รายชื่อวารสาร 
และระบุคณุสมบตัิของเวทีน าเสนอผลงาน
ที่มีคุณภาพแก่อาจารย์และนักวิจยัของ
วิทยาลัยทาง webpage ของงานวิจัย 
และการติดประกาศ  

2. นักวิจัยส่งบทความวิจัย ผลงาน 
วิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จ 
ตามรูปแบบที่วารสารหรือเวทีน าเสนอ
ก าหนด เพื่อให้คณะกรรมการฯช่วย
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ (กรณีที่
ต้องการข้อเสนอแนะก่อนส่ง) 

3. นักวิจัยแก้ไขปรับปรุงตาม 
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ แล้วส่ง
บทความวจิัย ผลงานวิชาการหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์หรือน าเสนอใน
วารสารหรือเวทีท่ีวางแผนไว ้

4. นักวิจัยขอรับเงินสนับสนุนการ 
เผยแพรผ่ลงาน ภายหลังไดร้ับการตอบรับ
ให้ตีพิมพ์หรือน าเสนอ 

5. นักวิจัยส่งหลักฐานการน าเสนอ 
ภายหลังเสร็จสิ้นการน าเสนอแก่
คณะกรรมการฯ เช่น Proceeding หรือ
บทความฉบับเตม็ที่ไดร้ับการตีพิมพ์ใน
วารสาร 

6. ผู้บริหารระบบฐานข้อมูล 
งานวิจัยลงข้อมูลในฐานข้อมลูของ
วิทยาลัย  

สรุปผลการ
ด าเนินงานด้านการ
เผยแพร่งานวิจยั
ผลงานวิชาการหรือ
งานสร้างสรรค ์

9  

 

 

 

คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผล
งานวิชาการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักวิจัย ด้านการส่งเสริม 
สนับสนุนด้านการเผยแพร่งานวิจัยผลงาน
วิชาการหรืองานสร้างสรรค์ 

 

 

สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักวิจัย 

ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนด้านการ
เผยแพร่งานวิจยัผลงานวิชาการหรืองาน
สร้างสรรคข์องอาจารย์และนักวิจยัอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนฯ  

A 

ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักวิจัย ด้านการส่งเสริม สนับสนนุด้าน
การเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการหรือ
งานสร้างสรรค ์

B 
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ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

10  

 

 

คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผล
งานวิชาการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน
ในการส่งเสริม สนับสนุนดา้นการเผยแพร่
งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ 

 

แผนปีงบประมาณ 
2561 

11  

 

 

 

รายงานผลการพัฒนา ปรบัปรุงการการ
ด าเนินงานในการส่งเสรมิ สนับสนนุด้าน
การเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการหรือ
งานสร้างสรรค์แก่คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

 

16  ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งตอ่ไป คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคณุภาพ 
ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าผลการประเมินไปปรับปรุง 

สิ้นสุด 

ประเมินผลและรายงานผลการพฒันาปรับปรุง
การด าเนินงานในการส่งเสริม สนบัสนุนด้านการ
เผยแพร่งานวิจยัผลงานวิชาการหรืองาน
สร้างสรรค ์

 
 

จัดท าแผนพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานในการ
ส่งเสริม สนับสนุนด้านการเผยแพร่งานวิจัย
ผลงานวิชาการหรืองานสรา้งสรรค ์

 

B 
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แนวปฏิบัติ 

1 ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวชิาการ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
อาจารย์ตัวแทนแต่ละภาควิชา และอาจารย์จากงานวิจัย เพื่อร่วมกันวางแผนและก าหนดแนวทางในการส่งเสริม 
สนับสนุน การเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ 

 

2 คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวิชาการ ส ารวจและวเิคราะห์ความต้องการการสนับสนนุด้านการ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัและผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์จากอาจารย์และนักวิจัย 

3 คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวิชาการรายงานผลการส ารวจและผลการวเิคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ความต้องการการสนับสนุนด้านการเผยแพรผ่ลงานวิจัยและผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ ต่อคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

4 คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวิชาการ จัดท าแผน ตั้งงบประมาณในการส่งเสริมสนบัสนุน ด้านการ
เผยแพร่งานวิจยัผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ แก่อาจารย์และนักวิจัยของวิทยาลัยฯ อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

5 เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาแผนและให้ข้อเสนอแนะ หากไม่เห็นชอบน ากลับที่
คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน 

7 คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวิชาการ ด าเนินการตามแผนการส่งเสริม สนับสนุนด้านการเผยแพร่
งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย โดย 

1. ประชาสมัพันธ์รายชื่อวารสารและระบุคณุสมบัติของเวทีน าเสนอผลงานท่ีมีคุณภาพแก่อาจารย์และ
นักวิจัยของวิทยาลัยทาง webpage ของงานวิจัย และการตดิประกาศ  

2. นักวิจัยส่งบทความวิจัย ผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสรจ็ ตามรูปแบบท่ีวารสารหรือเวที
น าเสนอก าหนด เพื่อให้คณะกรรมการฯช่วยตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ (กรณีที่ต้องการข้อเสนอแนะ
ก่อนส่ง) 

3. นักวิจัยแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ แล้วส่งบทความวิจัย ผลงานวิชาการหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์หรือน าเสนอในวารสารหรือเวทีท่ีวางแผนไว ้

4. นักวิจัยขอรับเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ภายหลังไดร้ับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือน าเสนอ 
5. นักวิจัยส่งหลักฐานการน าเสนอภายหลังเสร็จสิ้นการน าเสนอแก่คณะกรรมการฯ เช่น Proceeding หรอื

บทความฉบับเตม็ที่ไดร้ับการตีพิมพ์ในวารสาร 
6. ผู้บริหารระบบฐานข้อมูลงานวิจยัลงข้อมูลในฐานข้อมูลของวิทยาลยั  

9 คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนักวิจัย ด้านการ
ส่งเสริม สนับสนุนด้านการเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ 

10 คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวิชาการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนด้าน
การเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค ์

11 รายงานผลการพัฒนา ปรบัปรุงการการด าเนินงานในการส่งเสรมิ สนับสนุนด้านการเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการ
หรืองานสร้างสรรค์แก่คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

16 ก าหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งตอ่ไป 
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ชื่อระบบ:  ระบบและกลไกการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 
ค ำอธิบำย เป็นระบบและกลไกการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค ์
เป้ำหมำย  ได้องค์ความรู้ในการเผยแพร่ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 

ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

1  ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการ
วิจัยและผลติผลงานวิชาการ ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก อาจารยต์ัวแทนแต่
ละภาควิชา และอาจารย์จากงานวจิัย เพื่อ
ก าหนดขอบเขต ประเด็น หรือวัตถุประสงค์ 
การสังเคราะห์งานวิจัย ตั้งแต่ต้นปงีบประมาณ 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ควบคุมการวิจัยและ
ผลิตผลงานวิชาการ 

 

2  คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงาน
วิชาการ ก าหนดประเด็นและวัตถปุระสงค์ของ
การสังเคราะห์งานวิจัย 
และ ตั้งเกณฑ์การคัดเข้าของงานวจิัย 
 

รายงานการก าหนด
ประเด็นและ
วัตถุประสงค์ของการ
สังเคราะห์งานวิจัยและ 
ตั้งเกณฑ์การคัดเข้าของ
งานวิจัย 

3  
 

คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงาน
วิชาการรวบรวมงานวิจัยและคัดเลือก
งานวิจัยตามประเด็น/วัตถุประสงค์และ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

4  คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงาน 
สรุปการสังเคราะห์งานวิจยัเป็นองค์ความรู้
และจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อ เพือ่
เตรียมพร้อมในการน าผลการวิจยัไปใช้
ประโยชน์  

รายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ 

9  
 
 
 

คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงาน
วิชาการด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้/น า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน/์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กับหน่วยงานท่ีน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน ์
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานการน าผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
 
 
 

สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักวิจัย 

    

สรุปเป็นองค์ความรู้และจดัท าเอกสาร 
สิ่งพิมพ์ สื่อ ส าหรับการน าไปใช้ 

 

เผยแพร่องค์ความรู/้แลกเปลี่ยน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  และรวบรวมเอกสาร

หลักฐานการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

 

ก าหนดประเด็นและวัตถุประสงคข์องการ
สังเคราะห์งานวิจัยและ ตั้งเกณฑก์ารคัดเข้า
ของงานวิจัย 
 
 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวชิาการ   

 

รวบรวมงานวจิัยและคัดเลือก
งานวิจัยตามประเด็น/

วัตถุประสงค์ 
และวิเคราะห ์และสังเคราะห์
งานวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

 

เร่ิมต้น 

 

สิ้นสุด 
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แนวปฏิบัติ 
1 ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวชิาการ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 

อาจารย์ตัวแทนแต่ละภาควิชา และอาจารย์จากงานวิจัย เพื่อก าหนดขอบเขต ประเด็น หรือวัตถุประสงค์ การสังเคราะห์
งานวิจัย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

 

2 คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวิชาการ ก าหนดประเด็นและวัตถุประสงค์ของการสังเคราะห์งานวิจัย 
และ ตั้งเกณฑ์การคัดเข้าของงานวจิัย 

3 คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวิชาการรวบรวมงานวิจัยและคดัเลือกงานวิจัยตามประเด็น/วัตถุประสงค ์
และวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยตามวัตถุประสงค ์

4 คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงาน สรุปการสังเคราะห์งานวิจัยเป็นองค์ความรูแ้ละจัดท าเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อ 
เพื่อเตรียมพร้อมในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

5 คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวิชาการด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู/้น าผลการวจิัยไปใช้ประโยชน์/
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้กับหน่วยงานที่น าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
รวบรวมเอกสารหลักฐานการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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ชื่อระบบ:  ระบบและกลไกการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
ค ำอธิบำย:   เป็นระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
เป้ำหมำย  เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยแลผลงานวิชาการของวทิยาลัย 

ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560 
ขั้นตอน กลไก/ค าอธิบาย หลักฐาน 

1  ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการ
วิจัยและผลติผลงานวิชาการ ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก อาจารยต์ัวแทนแต่
ละภาควิชา และอาจารย์จากงานวจิัย เพื่อ
วางแผน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานใน
การคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย หรือ งาน
สร้างสรรคต์ั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ควบคุมการวิจัยและ
ผลิตผลงานวิชาการ 

 

2  คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงาน
วิชาการ  
-ด าเนินการรวบรวมผลงานท่ีแล้วเสร็จ 
-ด าเนินการในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยฯ
หรืองานสร้างสรรค์ได้แก ่
- การพิมพ์บนปกรายงานวิจัยว่า ลิขสิทธ์ิของ
วิทยาลัยฯ 
- การเข้ารหสัฐานผ่าน ในการเข้าใช้ฐานข้อมูล
งานวิจัยในเว็บไซต์ การป้องกันการ Copy 
เนื้อหางาน โดยท าเป็นfile PDF และลายน้ า 
-กรอกแบบฟอร์มขอใช้ผลงานตามที่วิทยาลัย
ก าหนด 

 
 
 

3  
 

คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงาน
วิชาการ 

ตรวจสอบและติดตามผลงานวิจัยฯหรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการคุม้ครองสิทธิ์ 

 
 
 
 

 

4  คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงาน 
สรุปรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 
 
 
 

 
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ 

 
 

สรุปรวบรวมผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

 

ด ำเนินงำนตำมแผนการคุ้มครองสทิธ์ิของ
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ และประกำศใช้
การคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
 
 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวชิาการ   

 

ติดตาม และรายงาน
ความก้าวหน้าการน า

ผลงานไปใช้ 
 

ไม่เห็นชอบ 

 

เห็นชอบ 

 

เร่ิมต้น 

 

สิ้นสุด 
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แนวปฏิบัติ 
1 ผู้อ านวยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวชิาการ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 

อาจารย์ตัวแทนแต่ละภาควิชา และอาจารย์จากงานวิจัย เพื่อวางแผน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในการ
คุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรคต์ั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 

 

2 คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวิชาการ  
-ด าเนินการรวบรวมผลงานท่ีแล้วเสร็จ 
-ด าเนินการในการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยฯหรืองานสร้างสรรค์ไดแ้ก่ 
- การพิมพ์บนปกรายงานวิจัยว่า ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยฯ 
- การเข้ารหสัฐานผ่าน ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยในเว็บไซต์ การป้องกันการ Copy เนื้อหางาน โดยท าเป็นfile 
PDF และลายน้ า 
-กรอกแบบฟอร์มขอใช้ผลงานตามที่วิทยาลัยก าหนด 

3 คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงานวิชาการ 
ตรวจสอบและติดตามผลงานวิจัยฯหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุม้ครองสิทธ์ิ 

4 คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลติผลงาน สรุปรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 



ชื่อระบบ : ระบบและกลไกรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา 
ค ำอธิบำย :  เป็นระบบและกลไกรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา 
วัตถุประสงค์ เพ่ือบริการรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา 
เป้ำหมำย เรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษาได้รับการพิจารณาแก้ไขปัญหาร้อยละ  100 
ตัวชี้วัด 1.  มีระบบรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา 

2. นักศึกษาความพึงพอใจต่อการรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษาอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไป 
ร้อยละ 90 

 

ล าดับ ขั้นตอน กลไก สิ่งอ้างอิง/ เอกสาร แนบ
ท้าย 

 
1  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรร่วมกับรองฯบริการ
การศึกษาและหัวหน้างาน
บริการและพัฒนานักศึกษาฯ
ศึกษาวิเคราะห์การบริการรับ
เรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจาก
นักศึกษา/ผลการประเมินการ
ด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
 
 
 
 
 

- รายการการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
-รายงานสรุปการ
ประเมินการบริการรบั
เรื่องอุทธรณ์และ
ร้องเรียนจากนักศึกษา/
ผลการประเมินการ
ด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 

 
2 
 
 
 

 
 

 

 

 

ออกแบบการบริการรับเรื่องอุทธรณ์ ร้องเรียน
จากนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริการการศึกษา  
ออกแบบบริการการรับเรื่อง
อุทธรณ์ ร้องเรียนจาก
นักศึกษา  
 

- การงานการประชุม
การกลุ่มงานบริการ
การศึกษา  ออกแบบ
บริการ การรับเรื่อง
อุทธรณ์ ร้องเรียนจาก
นักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาวิเคราะห์การบริการรับเรื่อง
อุทธรณ์และร้องเรยีนจากนักศึกษา/
ผลการประเมินการด าเนินงานในปีท่ี
ผ่านมา 

เริ่มต้น 

A 



ล าดับ ขั้นตอน กลไก สิ่งอ้างอิง/ เอกสาร แนบ
ท้าย 

 
 
3 
 
 
 
 
 

 

 
  

  จัดท าแผนการบริการรับเรื่อง
อุทธรณ์ ร้องเรียนจาก
นักศึกษา 
 

 

4 

 

ไม่ผา่น 

 

 

พิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ผา่น 

 

 

กลุ่มงานบริการการศึกษา
เสนอการ บริการรบัเรื่อง
อุทธรณ์ และร้องเรียนจาก
นักศึกษา 
ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร 
-กรณีผา่นด าเนินการตาม
แผนการบริการ รับเรื่อง
อุทธรณ์ และร้องเรียนจาก
นักศึกษา  
-กรณีไม่ผ่านปรับแผนการ
บริการ รับเรื่องอุทธรณ์ และ
ร้องเรียนจากนักศึกษาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 

-รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร   
 

5      
 
 

 
 

ด าเนินการ  ก ากับการบริการ รับเรื่องอุทธรณ์ 
และร้องเรียนจากนักศึกษา 

 

 

 

5.1 กลุ่มงานบริการการศึกษา
ด าเนินการตามแผนการ
บริการการ รับเรื่องอุทธรณ์ 
และร้องเรียนจากนักศึกษา 
- หัวหน้างานบริการและ
พัฒนานักศึกษาและศิษยเ์ก่า  
ก ากับติดตามการด าเนินการ
ตามแผนงานการ รับเรื่อง
อุทธรณ์ และร้องเรียนจาก
นักศึกษาเสนอรองฯรองฯกลุ่ม
งานบริการการศึกษา 
6.2  รองฯกลุ่มงานบริการ
การศึกษา  เสนอกรรมการ
บริการหลักสตูรทบทวนผล
การพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 

-รายงานการประชุม
กรรมการบริการ
หลักสตูร 
 
 

      จัดท าแผนการบริการรับเรื่องอุทธรณ์ 
ร้องเรียนจากนักศึกษา 

B 

A 



ล าดับ ขั้นตอน กลไก สิ่งอ้างอิง/ เอกสาร แนบ
ท้าย 

 
 
 
 
 
 

6 .   
ประเมินผลลัพธ์การบริการรับเรื่องอุทธรณ์ 

และร้องเรียนจากนักศึกษา 
 

 กลุ่มงานบริการการศึกษา  
ประเมินผลลัพธ์การบริการรับ
เรื่องอุทธรณ์ และร้องเรยีน

จากนักศึกษา 
 

 
 

-รายงานสรุปการ
ประเมินผลลัพธ์การ

บริการรบัเรื่องอุทธรณ์ 
และร้องเรียนจาก

นักศึกษา 
 

7  

 

 

 

ท ารายงานผลการประเมินการบรกิารรับเรื่อง
อุทธรณ์และร้องเรยีนจาก นักศึกษา  น าเสนอ

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
 

กลุ่มงานบริการการศึกษาท า
รายงานผลการประเมินการ
บริการรบัเรื่องอุทธรณ์และ
ร้องเรียนจาก นักศึกษา  
น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูร  น าเสนอ
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
 

รายงานผลการประเมิน
การบริการรับเรื่อง
อุทธรณ์และร้องเรยีน
จาก นักศึกษา 

  

 

 

 

 สิน้สดุ 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 



แนวปฏิบัติ 
1 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรร่วมกับรองฯบริการการศึกษาและหวัหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาฯ

ศึกษาวิเคราะห์การบริการรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรยีนจากนักศึกษา/ผลการประเมินการด าเนินงานในปีท่ี
ผ่านมา 

2 กลุ่มงานบริการการศึกษา  ออกแบบบริการการรับเรื่องอุทธรณ์ ร้องเรียนจากนักศึกษา  
3 จัดท าแผนการบริการรับเรื่องอุทธรณ์ ร้องเรียนจากนักศึกษา 
4 
 
 

กลุ่มงานบริการการศึกษาเสนอการ บริการรับเรื่องอุทธรณ์ และร้องเรียนจากนักศึกษาต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร 
-กรณีผา่นด าเนินการตามแผนการบริการ รับเรื่องอุทธรณ์ และร้องเรียนจากนักศึกษา  
-กรณีไม่ผ่านปรับแผนการบริการ รับเรื่องอุทธรณ์ และร้องเรียนจากนักศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

5 5.1 กลุ่มงานบริการการศึกษาด าเนินการตามแผนการบริการการ รบัเรื่องอุทธรณ์ และร้องเรยีนจากนักศึกษา 
- หัวหน้างานบริการและพัฒนานกัศึกษาและศิษยเ์ก่า  ก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนงานการ รับเรื่อง
อุทธรณ์ และร้องเรียนจากนักศึกษาเสนอรองฯรองฯกลุ่มงานบริการการศึกษา 
5.2  รองฯกลุ่มงานบริการการศึกษา  เสนอกรรมการบริการหลักสตูรทบทวนผลการพัฒนาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

6 กลุ่มงานบริการการศึกษา  ประเมนิผลลัพธ์การบริการรับเรื่องอุทธรณ์ และร้องเรียนจากนักศึกษา 
7 กลุ่มงานบริการการศึกษาท ารายงานผลการประเมินการบริการรับเรือ่งอุทธรณ์และร้องเรียนจาก นักศกึษา  

น าเสนอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  น าเสนอคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
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ชื่อระบบและกลไก  ระบบและกลไกการจดัท าแผน 

ค ำอธิบำยระบบ  เป็นระบบที่อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ ในการจัดแผนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วยแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนยุทธศาสตรท์างการเงินและแผนปฏิบตัิการประจ าปี เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่างๆได ้
วัตถุประสงค์ เพื่อใหม้ีแนวปฏิบัตกิารจัดท าแผนของวิทยาลัยที่มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และบคุลากรทุกคนสามารถปฏิบตัิตามได้ 
เป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมระบบ  เพื่อให้วิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน 

ล าดับ ขั้นตอน  กลไก  หลักฐาน 
1   

 
 
 
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

 
 
 
 
ผล SWOT Matrix 

2  
 
 
 
 

 
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

 
แผนที่ยุทธศาสตร์ ตาม 
Balance Score Card 

3  
 

 
 
 

 
คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์

 
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  
 

4  
 
 
 
 

 
 
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัย เรื่องการ
พิจารณารับรองแผน
ยุทธศาสตร์วิทยาลยัฯ 

5  
 
 
 
 

1. งานนโยบายและแผน 
2. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบตัิ

การประจ าป ี
3. คณะกรรมการจัดท าแผนกล

ยุทธ์ทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
2.แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

เริ่มต้น 

วิเคราะห์องค์กรโดยใช้ SWOT Matrix  

A 

ทบทวนวิสยัทัศน์และก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

พิจารณา 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี  

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

แปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
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ล าดับ ขั้นตอน  กลไก  หลักฐาน 
6  

 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัย เรื่องการ
พิจารณารับรอง
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและแผนกล
ยุทธ์ทางด้านการเงิน 

7  
 
 

งานนโยบายและแผน 
 
 

แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

8  
 
 

 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ข้อตกลงการปฏิบตัิงาน 
(PA) รายบุคคล 

9  
 
 

งานนโยบายและแผน 
 

1.สรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผน
รายไตรมาส 
2. สรุปรายงานการใช้
จ่ายเงินตามรายไตร
มาส 

10  
 
 

 
งานนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยเรื่องการ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานของ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ถ่ายทอดและเผยแพรแ่ผนสู่การปฏิบัต ิ

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี

 

ติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายไตรมาส 

รายงานผลการด าเนินงานต่อกรรมการบริหาร และน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงในปีต่อไป 

สิน้สดุ 

A 
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แนวทำง/วิธีกำรปฏิบัติ 
1.คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และบุคลากรของวิทยาลัยฯร่วมกันวิเคราะห์องค์กรโดยใช้ SWOT Matrix เพ่ือ
ทราบสถานะตนเอง 
2.คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทบทวนวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติด้าน
สาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พรบ.การศึกษาของชาติ พันธกิจ
วิทยาลัย ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้จาก SWOT Matrix ก าหนด Goal Target KPI พร้อม
จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมพันธกิจ และ Goal ตาม Balance Score Card 
3.คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และก าหนด
งบประมาณท่ีสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทางการเงิน  
4.งานนโยบายและแผนรวบรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปีและจัดท าเป็นรูปเล่ม เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์   
กรณเีห็นชอบ งานนโยบายและแผนน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
กรณีไม่เห็นชอบ  งานนโยบายและแผนน ากลับไปทบทวนใหม่ร่วมกับคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ 
5. งานนโยบายและแผนน าแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี แปลงไปจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีร่วมกับคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ทางการเงินร่วมกับคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
วิทยาลัยฯ 
6.งานนโยบายและแผนรวบรวมแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ทางการเงินและจัดท าเป็นรูปเล่ม เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
กรณเีห็นชอบ งานนโยบายและแผนน าแผนปฏิบัติการประจ าปีไปถ่ายทอดและเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การ
ปฏิบัติ 
 กรณีไม่เห็นชอบ  งานนโยบายและแผนน ากลับไปทบทวนใหม่ร่วมกับคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
7.งานนโยบายและแผนน าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่เป็นรูปเล่มแจกให้กับบุคลากรทุกคนเพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามแผน
ของแต่ละปีงบประมาณ 
8. กลุ่มงานทุกกลุ่มด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยรองผู้อ านวยการทุกกลุ่มจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
(PA) รายบุคคลกับบุคลากรในแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับการด าเนินโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละ
ปีงบประมาณ 
9. งานแผนติดตามผลการด าเนินงานตามแผนรายไตรมาส ทุก 3 เดือน โดยติดตามในเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน
และกันยายน และสรุปผลการด าเนินงานทุก 6 เดือนและ 1 ปี ตามแบบฟอร์มสรุปผลโครงการในแต่ละปีงบประมาณ 
10.งานนโยบายและแผนน าสรุปผลการด าเนินการทุก 6 เดือน และ 1 ปี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพ่ือ
น าผลการประเมินและข้อคิดเห็นไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการของปีงบประมาณถัดไป 
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ชื่อระบบ  ระบบและกลไกการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
ค ำอธิบำย  ระบบและกลไกการตรวจสอบการเงินและงบประมาณเป็นระบบการก ากับติดตามส่งเสรมิสนับสนุนให้
ทุกคณะด าเนินการวเิคราะห์ข้อมลูทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศกึษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑติ และโอกาสในการแข่งขัน 
วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ 
ค่ำเป้ำหมำย (KPI)   มีการก ากับติดตามตรวจสอบการเงินและงบประมาณตามที่ก าหนด 

ระบบและกลไกกำรตรวจสอบกำรเงินและงบประมำณ 

ระบบ กลไก 

 
 
 
 
 
 
 

งานการเงินรับเอกสารขอเบิกจากเจา้หนี้บุคคลภายนอก
และบุคคลภายในวิทยาลัย ที่มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ  
 

 งานการเงินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้เป็นไป
ตามระเบียบปฏิบัติ และระเบียบกระทรวงการคลังให้
ถูกต้องก่อนเสนอ ผอ.วิทยาลัยฯ ถ้าไม่ถกูต้องให้ส่งคืนผู้มี
สิทธิ์เบิกแก้ไข 
 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการพจิารณากรณีถกูต้องอนุมัตใิห้เบิก 
กรณีไม่ถูกต้องส่งคืนงานการเงินแล้วแจ้งเจ้าตัวทราบ 
 

 งานการเงินจัดท าหน้างบขอเบกิในระบบ GFMIS  พร้อม
ท าเร่ืองขอจ่าย น าเสนอผู้อ านวยการอนมุัติเบิก – จ่าย 
 

 ผู้อ านวยการพจิารณากรณีถกูต้อง อนุมตัิให้เบิก – จ่าย 
ทั้งในหน้างบและทะเบียนคุมเช็ด และจา่ยให้เจ้าหน้าที่ผู้มี
สิทธิเบิกและบุคคลภายนอกที่ยื่นขอเบิกจ่ายเช็ค กรณีไม่
ถูกต้องส่งกลับงานการเงิน 
 

 จัดท าบัญชีประจ าเดือนตามรายการใบส าคัญจ่าย ทั้งใน
ระบบ GFMIS และทะเบียนคุม โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในวิทยาลยัฯ ตรวจสอบเอกสารจ่ายและ
ทะเบียนให้ถูกตอ้ง ถ้าไม่ถูกตอ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องให้
เรียบร้อย 
 
 
 

 งานบัญชีจัดท ารายงานทางการเงินประจ าเดือน โดยมีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ การใช้จ่าย น าเสนอ
กรรมการบริหารวิทยาลยัฯ และส่งรายงานให้ ส านกังาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) / สถาบันพระบรมราชชนก 
(สบช.) ทุกเดือน 
 

ตรวจสอบ 

ไม่ถูกต้อง 

จัดท าขอเบิกและขอจ่าย 

บันทึกบัญชีก ากับงบประมาณ 

ไม่ถูกต้อง 

เร่ิมต้น 

รับใบแจ้งหนี้/เอกสารขอเบกิจากผู้มีสิทธิ์เบิก 

ไม่ถูกต้อง 

 เสนอ ผอ.อนุมัติ 

 ขออนุมัติเบิกจา่ย 

ไม่ถูกต้อง 

 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 

จัดท ารายงานเสนอ สตง./สบช./ กกบ.
วิทยาลยัฯ 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

สิ้นสุด 

ถูกต้อง 
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แนวปฏิบัติ  

1 งานการเงินรับเอกสารขอเบิกจากเจ้าหนี้บุคคลภายนอกและบุคคลภายในวิทยาลัย ท่ีมสีิทธ์ิเบิก
ค่าใช้จ่ายต่างๆ  

2 งานการเงินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้เป็นไปตามระเบยีบปฏิบัติ และระเบียบ
กระทรวงการคลังให้ถูกต้องก่อนเสนอ ผอ.วิทยาลยัฯ ถ้าไม่ถูกต้องให้ส่งคืนผู้มสีิทธ์ิเบิกแกไ้ข 

3 ผู้อ านวยการพิจารณากรณีถูกต้องอนุมัติให้เบิก 
กรณไีม่ถูกต้องส่งคืนงานการเงินแล้วแจ้งเจ้าตัวทราบ 

4 งานการเงินจัดท าหน้างบขอเบิกในระบบ GFMIS  พร้อมท าเรื่องขอจ่าย น าเสนอผู้อ านวยการ
อนุมัติเบิก – จ่าย 

5 ผู้อ านวยการพิจารณากรณีถูกต้อง อนุมัติให้เบิก – จ่าย ท้ังในหน้างบและทะเบียนคุมเช็ด และ
จ่ายให้เจ้าหน้าทีผู่้มสีิทธิเบิกและบคุคลภายนอกที่ยื่นขอเบิกจ่ายเช็ค กรณไีม่ถูกต้องส่งกลบังาน
การเงิน 

6 จัดท าบัญชีประจ าเดือนตามรายการใบส าคญัจ่าย ท้ังในระบบ GFMIS และทะเบียนคมุ โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบภายในวทิยาลัยฯ ตรวจสอบเอกสารจ่ายและทะเบยีนให้ถูกต้อง ถ้าไม่
ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้องให้เรียบรอ้ย 

7 งานบัญชีจัดท ารายงานทางการเงินประจ าเดือน โดยมีการวเิคราะหส์ถานการณ์ การใช้จ่าย 
น าเสนอกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ และส่งรายงานให้ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) / 
สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) ทุกเดือน 
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ชื่อระบบ:  ระบบและกลไกการสรรหารองผู้อ านวยการ/หัวหน้าภาค/หัวหน้างาน 
ค ำอธิบำย: เป็นระบบและกลไกการสรรหารองผู้อ านวยการ/หัวหนา้ภาค/หัวหน้างาน 
เป้ำหมำย รองผู้อ านวยการ/หัวหน้าภาค/หัวหน้างาน มีคุณสมบตัิตามเกณฑ ์

 
ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560  

ขั้นตอน กลไก/ค ำอธิบำย หลักฐำน 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติของ
ต าแหน่งที่จะสรรหา 
- รองผู้อ านวยการ 
- หวัหน้าภาค 
- หวัหน้างาน 
 

 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 

-งานพัฒนาบุคลากรน าหลักเกณฑ์
คุณสมบัติ 
-น าเข้ากรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณา 

 

3  
 
 
 
 
 

กรรมการบริหารพจิารณาและปรับปรุง
หลักเกณฑ ์

 

4  
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลน า
หลักเกณฑ์เข้าในเวทีการประชุม
ประจ าเดือน เพือ่วิพากษ์ 

 

5  
 
 
 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ภายหลังการวพิากษ์  

6  
 
 
 
 
 
 

-กรรมการพจิารณาตามคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร 
-รวบรวมคะแนน 

 

เริ่มต้น 

ก าหนดคุณลักษณะ คุณสมบัต ิ

น าเข้า
กรรมการบริหาร

พิจารณา 

ปรับปรุง 

วิพากษ์ในการ
ประชุม

ประจ าเดือน 

ปรับปรุง 

- ประชาสัมพันธ์รับสมัคร 
- ลงคะแนน 

A 
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ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560  
ขั้นตอน กลไก/ค ำอธิบำย หลักฐำน 

7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าผลคะแนนของผู้สมัครเข้า
คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัพิจารณา 

 

8  ผู้อ านวยการลงนามแต่งต้ังผู้ที่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือก 
 
 
 
 

 

9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการพิจารณาให้
รับทราบโดยทัว่กัน 

 

 
 

แนวปฏิบัติ 
1 ก าหนดคุณลักษณะ คุณสมบตัิของต าแหน่งท่ีจะสรรหา 

- รองผู้อ านวยการ 
- หัวหน้าภาค 
- หัวหน้างาน 

2 -งานพัฒนาบุคลากรน าหลักเกณฑค์ุณสมบัต ิ
-น าเข้ากรรมการบรหิารวิทยาลัยพิจารณา 

3 กรรมการบริหารพิจารณาและปรบัปรุงหลักเกณฑ ์
4 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลน าหลกัเกณฑ์เข้าในเวทีการประชุมประจ าเดือน เพื่อวิพากษ์ 
5 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ภายหลังการวพิากษ์ 
6 -กรรมการพจิารณาตามคุณสมบตัขิองผู้สมัคร 

-รวบรวมคะแนน 
7 น าผลคะแนนของผู้สมัครเขา้คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา 
8 ผู้อ านวยการลงนามแต่งตั้งผู้ที่ไดร้บัการพิจารณาคัดเลือก 
9 ประกาศรายชื่อผูผ้่านการพิจารณาให้รับทราบโดยทั่วกัน 

น าเข้า
คณะกรรมการ
บริหารพิจารณา 

ประกาศให้รับทราบ 

สิ้นสุด 

ผู้อ านวยการแต่งตั้ง 

A 
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ชื่อระบบ : ระบบและกลไกการสรรหาบุคลากร 
ค ำอธิบำย:  เป็นระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากร 
เป้ำหมำย :  การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามแผน 

ล ำดับ ปีกำรศึกษำ2560 
ขั้นตอน กลไก/ค ำอธิบำย หลักฐำน 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะของ
บุคลากรที่ต้องการสรรหา 
- ข้าราชการ 
- พนักงานราชการ 
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- ลูกจา้งชั่วคราว 
 

 

2  
 
 
 
 
 

- รับสมัครตามประกาศและเง่ือนไข  

3  
 
 
 
 

- งานการเจ้าหน้าที่ตรวจหลกัฐาน  

4  
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการทดสอบ สอบความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 
- คณะกรรมการด าเนินการสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือก 

 

5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ก าหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะของ
บุคลากร 

รับสมัคร 

 

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก 

สิ้นสุด 

ตรวจหลักฐาน 

- การทดสอบ 
- การสัมภาษณ์ 
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แนวปฏิบัติ 
1 ก าหนดคุณสมบตัิ/คณุลักษณะของบุคลากรที่ต้องการสรรหา 

- ข้าราชการ 
- พนักงานราชการ 
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 

2 - รับสมัครตามประกาศและเงื่อนไข 
3 - งานการเจ้าหน้าท่ีตรวจหลักฐาน 
4 - คณะกรรมการทดสอบ สอบความรู้ ความสามารถ และทักษะส าหรับการปฏิบัติงาน 

- คณะกรรมการด าเนินการสมัภาษณ์เพื่อคัดเลือก 
5 - ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
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ชื่อระบบ:  ระบบและกลไกการธ ารงรักษาบุคลากร 
ค ำอธิบำย: เป็นระบบและกลไกการธ ารงรักษาบุคลากรใหค้งอยู ่ 
เป้ำหมำย  มีการธ ารงรักษาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560  
ขั้นตอน กลไก/ค ำอธิบำย หลักฐำน 

1  
 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากรใหม่รายงานตัวที่งานการ
เจ้าหน้าที ่
 

 

2  
 
 
 
 
 

- ด าเนินการปฐมนิเทศ โดยงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

 

3  
 
 
 
 

- บุคลากรใหม่ทดลองปฏิบัติงานตาม
หน้าที่/โครงสร้างที่รับผิดชอบระยะเวลา 
6 เดือน 

 

4  
 
 
 
 
 
 

- หวัหน้างานประเมินผลการปฏบิัติงาน 
- รองผู้อ านวยการที่เป็นผู้บังคับบัญชา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ใหม่ 
- รายงานผลการทดลองปฏิบัติงาน 

 

5  
 
 
 

- บุคลากรที่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงานตามหนา้ที่/
ความรับผิดชอบ 

 

6  
 
 
 

- จัดสรรงบประมาณในการพัฒนา 
- บันทึกผลการพัฒนาบุคลากรในระบบ
ฐานข้อมูล 

 

7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการสวัสดกิารพิจารณาให้
รางวัล/สวัสดิการ เยี่ยมไข้ ของขวัญใน
วาระพิเศษ 
- คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พิจารณาส่งบุคคลเข้าคัดเลือกอาจารย์
ดีเด่น บุคลากรดีเด่น ด้านต่างๆ เชิดชู
เกียรติ  
- คณะกรรมการประเมินปฏิบัติราชการ
พิจารณาความดีความชอบอยา่งเป็น
ธรรมและเป็นระบบ 

 

เริ่มต้น 

รับรายงานตัว 

ปฐมนิเทศ 

ปฏิบัติงาน 

A 

ทอดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน 

ประเมินผล 

พัฒนาบุคลากรตามนโยบาย
วิชาการ วิชาชีพ 

-การให้สวัสดกิาร ขวัญก าลังใจ  
-ประเมินผลปฏิบัติราชการ 
-การเตรียมความพร้อมกอ่น
เกษียณ 
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ล ำดับ ปีกำรศึกษำ 2560  
ขั้นตอน กลไก/ค ำอธิบำย หลักฐำน 

8  
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารพิจารณาการเลื่อน
ขั้น/การให้ขวัญก าลังใจ 

 

9  
 
 
 
 
 

ประกาศรายชือ่ผู้ผ่านการคัดเลือกให้
บุคลากรทราบโดยทัว่กัน 

 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
- การเกษียณ 
- การลาออก 
- ให้ออก 

 

 

 

แนวปฏิบัติ 
1 - บุคลากรใหมร่ายงานตัวที่งานการเจ้าหน้าที ่
2 - ด าเนินการปฐมนเิทศ โดยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
3 - บุคลากรใหม่ทดลองปฏิบัติงานตามหน้าที่/โครงสร้างที่รับผดิชอบระยะเวลา 6 เดือน 
4 - หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

- รองผู้อ านวยการที่เป็นผู้บังคับบญัชา ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหม ่
- รายงานผลการทดลองปฏิบัติงาน 

5 - บุคลากรที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี/ความรับผดิชอบ 
6 - จัดสรรงบประมาณในการพัฒนา 

- บันทึกผลการพัฒนาบุคลากรในระบบฐานข้อมลู 
7 - คณะกรรมการสวัสดิการพิจารณาให้รางวัล/สวัสดิการ เยี่ยมไข้ ของขวัญในวาระพิเศษ 

- คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพิจารณาส่งบุคคลเข้าคัดเลอืกอาจารย์ดีเด่น บุคลากรดเีด่น ดา้นต่างๆ เชิดชูเกียรติ  
- คณะกรรมการประเมินปฏิบตัิราชการพิจารณาความดคีวามชอบอย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ 

8 คณะกรรมการบรหิารพิจารณาการเลื่อนขั้น/การให้ขวัญก าลังใจ 
9 ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือกให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 
10 - สิ้นสุดการปฏิบตัิงาน – การเกษียณ  - การลาออก  - ให้ออก 

คณะกรรมการ
บริหาร

พิจารณา 

ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ 

สิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

สิ้นสุด 

A 
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ชื่อระบบ : ระบบและกลไกการประเมินผลปฏิบัตริาชการ 
ค ำอธิบำย : เป็นระบบและกลไกการประเมินผลปฏิบัติราชการ  
เป้ำหมำย การประเมินผลการปฏบิัติราชการเป็นไปตามเกณฑ์ 

ล ำดับ ปีกำรศึกษำ2560  
ขั้นตอน กลไก/ค ำอธิบำย หลักฐำน 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ 
- ก าหนดกรอบการประเมินผล 
- ก าหนด KPI 
- ก าหนดร้อยละการประเมินตามภาระ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

2  
 
 
 
 
 

- กรรมการก าหนดเกณฑ์น ารา่งเกณฑ์
การประเมินเข้าการประชุมประจ าเดือน
เพื่อวิพากษ ์

 

3  
 
 
 
 
 
 

- น าร่างการประเมินผลที่ได้รับการ
วิพากษ์เข้ากรรมการบริหารพจิารณา 

 

4  
 
 
 
 

- แก้ไขร่างเกณฑ์ประเมินผลปฏิบัติ
ราชการตามมติคณะกรรมการบรหิาร 

 

5  
 
 
 
 

- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศ
เกณฑ์ให้ทราบ และใช้เกณฑ์ประเมินผล
ปฏิบัติราชการ 

 

6  
 
 
 
 

- บุคลากรปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินผล
และตัวชี้วัดทีได้รับมอบหมาย 
 

 

7  
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการประเมินผลผลปฏบิัติ
ราชการ ประเมินให้คะแนนตาม
ผลสัมฤทธิ์ และสมรรถนะ 
- กรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 

เริ่มต้น 

- แต่งต้ังคณะกรรมการ 
- ก าหนดกรอบ/KPI 
- ร้อยละการประเมินตามงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

วิพากษ์เกณฑ์ในการประชุม
ประจ าเดือน 

แก้ไข 

A 

คณะกรรมการ
พิจารณา 

 

ประกาศใช้เกณฑ์ 

 

บุคลากรปฏิบัติงานตาม PA 
 

รายงานผลตาม PA ในวงรอบ
ประเมิน 
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ล ำดับ ปีกำรศึกษำ2560  
ขั้นตอน กลไก/ค ำอธิบำย หลักฐำน 

 
 

8  
 
 
 
 
 
 
 

- คณะกรรมการบริหารพิจารณาเล่ือน
เงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธกีาร 
- คณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบ
การเลื่อนเงินเดือนตามวงรอบ 
 

 

9  
 
 
 
 
 

- ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบ 
- บุคลากรรับทราบผลการปฏิบัติราชการ
และลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ 

 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 

- งานการเจ้าหน้าที่ลงบันทกึใน
โปรแกรมเลือนเงินเดือน 
- ส่งรายงานการเลื่อนเงินเดือนไป
สถาบันพระบรมราชชนก 

 

 
แนวปฏิบัติ 

1 - แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ก าหนดกรอบการประเมินผล 
- ก าหนด KPI 
- ก าหนดร้อยละการประเมินตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมาย 

2 - กรรมการก าหนดเกณฑ์น าร่างเกณฑ์การประเมินเข้าการประชุมประจ าเดือนเพื่อวิพากษ์ 
3 - น าร่างการประเมินผลที่ได้รับการวิพากษ์เข้ากรรมการบริหารพิจารณา 
4 - แก้ไขร่างเกณฑ์ประเมินผลปฏบิตัิราชการตามมติคณะกรรมการบริหาร 
5 - งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศเกณฑ์ให้ทราบ และใช้เกณฑป์ระเมินผลปฏิบตัิราชการ 
6 - บุคลากรปฏิบตัิตามเกณฑ์ประเมนิผลและตัวช้ีวัดทไีด้รับมอบหมาย 
7 - คณะกรรมการประเมินผลผลปฏบิัติราชการ ประเมินใหค้ะแนนตามผลสัมฤทธ์ิ และสมรรถนะ 

- กรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบตัิราชการ 
8 - คณะกรรมการบริหารพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

- คณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนตามวงรอบ 
9 - ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้บคุลากรทราบ 

- บุคลากรรับทราบผลการปฏิบัตริาชการและลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ 
10 - งานการเจ้าหน้าท่ีลงบันทึกในโปรแกรมเลือนเงินเดือน 

- ส่งรายงานการเลื่อนเงินเดือนไปสถาบันพระบรมราชชนก 

- ลงโปรแกรมเลื่อนเงินเดือน 
- ส่ง สบช. 

สิ้นสุด 

คณะกรรมการ
พิจารณาเล่ือนขั้น

เงินเดือน 

ประชาสัมพันธ์เพือ่ให้รับทราบ
ผลปฏิบัติราชการ 

A 
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