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ระดับหลักสูตร

1

คำนำ
คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ เป็นการรวบรวมระบบและกลไกการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
แนวทางของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ทั้งนี้ ขั้นตอนการดาเนินงานที่
ปรากฏในระบบและกลไกทั้งหมด เป็นสิ่งที่วิทยาลัยปฏิบัติอยู่จริง พร้อมคาอธิบายการดาเนินงาน เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติ สาหรับระบบและกลไกในคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วย ระบบและกลไกระดับหลักสูตร
16 ระบบ และระบบและกลไกระดับสถาบัน 15 ระบบ โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษาได้รวบรวม
ระบบและกลไกทั้งหมดไว้ในเล่มนี้ เพื่อใช้ในการดาเนินงานของวิทยาลัยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
โดยการใช้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

(นางวัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ)
ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
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ชื่อระบบ ระบบและกลไกการรับนักศึกษา
คำอธิบำย ระบบและกลไกการรับนักศึกษาเป็นการรับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บณ
ั ฑิต
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับนักศึกษาเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร
ค่ำเป้ำหมำย (KPI)
1) มีการรับนักศึกษาใหม่ จานวน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95
2) นักศึกษาที่เข้าศึกษามีคุณสมบัตคิ รบตามเกณฑ์ของสถาบันพระบรมราชชนก
ระบบและกลไกกำรรับนักศึกษำ
ลำ
ดับ
1

ขั้นตอน

ปีกำรศึกษำ 2560
กลไก/คาอธิบาย

หลักฐาน

เริ่มต้น

2
ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย แนว
ทางการรับนักศึกษาของ สถาบัน
พระบรมราชชนก
แผนการรับนักศึกษาตามที่หลักสูตร
กาหนด

อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย
เพื่อกาหนดแนวทางการรับนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก และ
แผนการรับนักศึกษาตามที่หลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตกาหนด

-หนังสือ สบช. เรื่อง ประกาศ
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาล ศาสตร
บัณฑิตประจาปีการศึกษา
2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่
-หนังสือ สบช. เรื่อง ประกาศ
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องการรับสมัคร
และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาล ศาสตร
บัณฑิตประจาปีการศึกษา
2560 ระบบรับตรง
-หนังสือ สบช. เรื่อง ประกาศ
สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เรื่องการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ
ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ประจาปี
การศึกษา 2560 ระบบสอบ
กลาง (Admissions)
-แผนการรับนักศึกษาของ
วิทยาลัยฯตามที่หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตกาหนด

3
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการรับ
สมัคร และคัดเลือกฯ
A

ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการรับสมัครและคัดเลือก ประกอบด้วย
คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครและตรวจหลักฐาน,
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์,คณะกรรมการ
ตรวจสอบผลการตรวจร่างกาย, คณะกรรมการ

-คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการรับสมัคร และ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2560 ระบบ
คัดตรงจากพื้นที่

2

ลำ
ดับ

ขั้นตอน
A

4
จัดทาแผนการดาเนินการรับสมัคร

ดาเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาฯ
ปีการศึกษา 2559

6

หลักฐาน

ประมวลผลและบันทึกข้อมูล, คณะกรรมการ
การเงิน, คณะกรรมการยานพาหนะ สวัสดิการ
อาหาร และเครื่องดืม่ , คณะกรรมการเทคโนโลยี
และโสตทัศนูปกรณ์
-คณะกรรมการดาเนินการรับสมัครและคัดเลือก
ประชุมวางแผนการดาเนินการรับสมัครของ
คณะกรรมการแต่ละฝ่าย

-รายงานการประชุม
คณะกรรมการดาเนินการรับ
สมัครฯ
-วางแผนการดาเนินงานตามปฏิทินการรับสมัคร - ปฏิทินการรับสมัครของสถาบัน
ของสถาบันพระบรมราชชนก
พระบรมราชชนก
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับสมัครและตรวจ
หลักฐาน ตรวจสอบวันเวลา การรับสมัครใน

5

6

ปีกำรศึกษำ 2560
กลไก/คาอธิบาย

ดาเนินการประชาสัมพันธ์การรับ
สมัคร

ดาเนินการรับสมัคร และ
คัดเลือก

-ระบบการรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ
ระบบ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรของ กระทรวงสาธารณสุข ปี
กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ การศึกษา 2560
1. ระบบคัดตรงจากพื้นที่
2. ระบบสอบตรง
3. ระบบสอบกลาง
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ดาเนินการ
- หนังสือขอความอนุเคราะห์
เผยแพร่การรับสมัครและคัดเลือกทั้ง 3 ระบบ ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วม
โดยติดต่อประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่
ประชุม
การศึกษา เขตที่ 23, และ 25 และลงพืน้ ที่ชี้แจง
แนวทางการสมัครและคัดเลือก ในเขตพื้นที่
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดขอนแก่น
- คณะกรรมการรับสมัคร ดาเนินการรับสมัคร
โดย ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร ทางระบบรับสมัคร
ของสถาบันพระบรมราชชนก ตามระบบที่
กาหนด
-วิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ตามภูมิลาเนา และโควตา ทางเว็บไซต์
www.bcnkk.ac.th
-คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
-วิทยาลัยฯประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตในเว็บไซต์
www.bcnkk.ac.th
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- รายงานสรุปผลจานวนผู้เข้า
สมัครประจาปีการศึกษา 2560
ระบบคัดตรงจากพื้นที่ ระบบ
สอบตรง และระบบสอบกลาง
- รายชือ่ ผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจ
หลักฐาน ตรวจร่างกาย และ
สอบสัมภาษณ์ ตามภูมิลาเนา
และโควตา
- ประกาศรายชือ่ นักศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในแต่ละระบบ ประจาปี
การศึกษา 2560

คณะกรรมการดาเนินการรับสมัครและคัดเลือก แต่

ประเมินผลการรับสมัคร

ละคณะกรรมการ นาข้อมูลและปัญหาทีพ่ บใน
การดาเนินการรับสมัคร มาวิเคราะห์และหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

B

3

ลำ
ดับ
9

ขั้นตอน
B

ปีกำรศึกษำ 2560
กลไก/คาอธิบาย
คณะกรรมการดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ

สรุป จานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา ปี
การศึกษา 2560

หลักฐาน
- สรุปการตรวจสอบหลักฐาน
คุณสมบัติของผู้สมัคร และสอบ
สัมภาษณ์

สรุปผลการรับสมัครนักศึกษา
ประจาปี 2560
10
นาผลการประเมินไปปรับปรุง
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- งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
ประกาศกาหนดการและแนวทางการรายงานตัว
เข้าศึกษา ในเว็บไซต์ www.bcnkk.ac.th
- งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา รับ
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยดาเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานทั่วไป หลักฐานเอกสาร
การศึกษา บันทึกประวัตินักศึกษา และใบแจ้ง
ย้ายสาเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการชาระ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา
กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป

- บันทึกรายงานสรุปผลการรับ
สมัครเสนอต่อผู้อานวยการ
- คู่มือปฏิบัติงานคุณภาพ ฉบับ
ปรับปรุง 2560

คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2561

สิ้นสุด

4

แนวปฏิบัติ
1 เริ่มต้น
2 อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายเพื่อ
กาหนดแนวทางการรับนักศึกษาของ สถาบันพระบรมราชชนก และแผนการรับนักศึกษาตามที่
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตกาหนด
3 ผู้อานวยการวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการรับสมัครและคัดเลือก ประกอบด้วย
คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับสมัครและตรวจหลักฐาน, คณะกรรมการ
สอบสัมภาษณ์,คณะกรรมการตรวจสอบผลการตรวจร่างกาย, คณะกรรมการประมวลผลและบันทึก
ข้อมูล, คณะกรรมการการเงิน, คณะกรรมการยานพาหนะ สวัสดิการ อาหาร และเครื่องดื่ม,
คณะกรรมการเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ์
4 -คณะกรรมการดาเนินการรับสมัครและคัดเลือก ประชุมวางแผนการดาเนินการรับสมัครของ
คณะกรรมการแต่ละฝ่าย
-วางแผนการดาเนินงานตามปฏิทนิ การรับสมัครของสถาบันพระบรมราชชนก
5 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์รับสมัครและตรวจหลักฐาน ตรวจสอบวันเวลา การรับสมัครในระบบ
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ
4. ระบบคัดตรงจากพื้นที่
5. ระบบสอบตรง
6. ระบบสอบกลาง
6 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ดาเนินการเผยแพร่การรับสมัครและคัดเลือกทั้ง 3 ระบบ โดยติดต่อ
ประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตที่ 23, และ 25 และลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการสมัคร
และคัดเลือก ในเขตพื้นที่ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดขอนแก่น
7 - คณะกรรมการรับสมัคร ดาเนินการรับสมัครโดย ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร ทางระบบรับสมัครของ
สถาบันพระบรมราชชนก ตามระบบที่กาหนด
-วิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเ์ ข้าสอบสัมภาษณ์ตามภูมลิ าเนา และโควตา ทางเว็บไซต์
www.bcnkk.ac.th
-คณะกรรมการตรวจสอบหลักฐานคุณสมบัติของผูส้ มัคร ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
-วิทยาลัยฯประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในเว็บไซต์ www.bcnkk.ac.th
7 คณะกรรมการดาเนินการรับสมัครและคัดเลือก แต่ละคณะกรรมการ นาข้อมูลและปัญหาที่พบในการ
ดาเนินการรับสมัคร มาวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
9 คณะกรรมการดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกฯ สรุป จานวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา ปีการศึกษา
2560
10 - งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา ประกาศกาหนดการและแนวทางการรายงานตัวเข้า
ศึกษา ในเว็บไซต์ www.bcnkk.ac.th
- งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โดยดาเนินการตรวจสอบ
หลักฐานทั่วไป หลักฐานเอกสารการศึกษา บันทึกประวัตินักศึกษา และใบแจ้งย้ายสาเนาทะเบียนบ้าน
และหลักฐานการชาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา
11 งานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป
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ชื่อระบบ ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
คำอธิบำย ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ในการศึกษา2560ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาทุกคน
ค่ำเป้ำหมำย (KPI) นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับดี ขึน้ ไป
ระบบและกลไกกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ
ลำดับ
1

2

3

ปีกำรศึกษำ 2560
ขั้นตอน
กลไก/คาอธิบาย
เป้าหมาย นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมอยู่ในระดับดี ขึ้นไป
วิทยาลัยฯ โดยกลุ่มงานบริการ
เริ่มต้น
การศึกษา ศึกษาวิเคราะห์
มคอ.2 ผลการสารวจสมรรถนะ
ศึกษาวิเคราะห์ –มคอ.2
นักศึกษาแรกเข้า ผลการประเมิน
-สมรรถนะนักศึกษาแรกเข้า
โครงการเตรียมความพร้อมของ
-ผลการประเมินโครงการเตรียมความ
นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2559
พร้อมของนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
2559
ไทแลนด์ 4.0
กลุ่มงานบริการการศึกษาและกลุ่มงาน
ออกแบบวางแผนการเตรียมความ
วิชาการ ออกแบบวางแผนการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาโดยในด้านวิชาการ
พร้อมนักศึกษาโดยเน้ นLearning
เน้นเรื่องการพัฒนาLearning How to
How to Learn (Critical thinking
Learn (Critical thinking ,Mapping
,Mapping ,Reflection) การปรับตัว
,Reflection) ด้านการพัฒนานักศึกษา
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ
เน้น เรื่อง การปรับตัว คุณธรรม
ภาษาอังกฤษ
จริยธรรม ทักษะภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
กิจกรรมการเตรียมความพร้อม โดย
พิจารณารูปแบบ
พิจารณาความสอดคล้องของ
กิจกรรมการเตรียม
วัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดกิจกรรม
ความพร้อม
และการประเมินผล
ไม่เห็นชอบ

4

เห็นชอบ
ดาเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อม

5
ประเมินผล

หลักฐาน
สาเนา มคอ.2 หมวดที่ 3
-ผลการสารวจสมรรถนะ
นักศึกษาแรกเข้า
-ผลการประเมินโครงการ
เตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา
2559

- รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เรื่องพิจารณา
รูปแบบกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมก่อนศึกษา
- โครงการปฐมนิเทศเพื่อ
เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ใหม่
งานพัฒนานักศึกษา
- โครงการปฐมนิเทศเพื่อ
1.เขียนโครงการการเตรียมความพร้อม เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ของนักศึกษาใหม่ โดยเน้นการพัฒนา4 ใหม่
ด้าน-Learning How to Learn , การ -คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับตัว ,คุณธรรมจริยธรรม, ทักษะ
ดาเนินโครงการ
ภาษาอังกฤษ
2.นาเสนอโครงการฯเพื่อขออนุมัติจาก
ผู้อานายการฯ
3.ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน
โครงการ
4.ดาเนินการตามโครงการ
เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน มีการ
สรุปผลการดาเนินงานตาม
ประเมินผลลัพธ์โครงการปฐมนิเทศ
โครงการปฐมนิเทศเพื่อ
เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมนักศึกษา
ตามตัวชี้วัดโครงการ
ใหม่

A
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ลำดับ
ขั้นตอน
6

A

ปีกำรศึกษำ 2560
กลไก/คาอธิบาย
กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป

หลักฐาน

นาผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด

แนวปฏิบัติ
1
2
3
4

5
6

วิทยาลัยฯ โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ มคอ.2 ผลการสารวจสมรรถนะนักศึกษาแรกเข้า
ผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2559
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ ไทแลนด์ 4.0
กลุ่มงานบริการการศึกษาและกลุม่ งานวิชาการ ออกแบบวางแผนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาโดยในด้าน
วิชาการ เน้นเรื่องการพัฒนาLearning How to Learn (Critical thinking ,Mapping ,Reflection) ด้านการ
พัฒนานักศึกษา เน้น เรื่อง การปรับตัว คุณธรรม จริยธรรม ทักษะภาษาอังกฤษ
อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณากิจกรรมการเตรียมความพร้อม โดย
พิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ รูปแบบการจัดกิจกรรมและการประเมินผล
งานพัฒนานักศึกษา
1.เขียนโครงการการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาใหม่ โดยเน้นการพัฒนา 4 ด้าน-Learning How to
Learn , การปรับตัว ,คุณธรรมจริยธรรม, ทักษะภาษาอังกฤษ
2.นาเสนอโครงการฯเพื่อขออนุมัตจิ ากผู้อานายการฯ
3.ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
4.ดาเนินการตามโครงการ
เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน มีการ ประเมินผลลัพธ์โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ตามตัวชี้วัดโครงการ
กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป
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ชื่อระบบ ระบบกลไกการการดูแลให้คาปรึกษาวิชาการวิชาชีพและการแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
คำอธิบำย การควบคุมการดูการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้รับการดูแลและได้รับบริการการให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สุขภาพและการดาเนินชีวิต
เป้ำหมำย นักศึกษาได้รับการดูแลและได้รับบริการการให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและการ
ดาเนินชีวิตร้อยละ100
ตัวชี้วัด 1. มีระบบการให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและการดาเนินชีวิตแก่นักศึกษา
2. นักศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดบริการการดูแลให้คาปรึกษาอยูใ่ นระดับ 3.51 ขึ้นไป ร้อยละ 90

ลาดับ

ขั้นตอน

1

เริ่มต้น
ศึกษาวิเคราะห์การจัดบริการดูแลและการให้
คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สุขภาพและการดาเนินชีวิตแก่นักศึกษา/ผลการ
ประเมินการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา

2

กำหนดเป้ำหมำย แนวทำงในกำร
จัดบริการการดูแลและการให้คาปรึกษาทั้ง
ด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพ
และการดาเนินชีวิตแก่นกั ศึกษำ

3

ออกแบบโครงกำร/กิจกรรม ในกำร
จัดบริการดูแลและให้คาปรึกษาทัง้ ด้าน
วิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและ
การดาเนินชีวิตแก่นกั ศึกษำ

A

กลไก

หลักฐาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกับรองฯบริการการศึกษาและหัวหน้า
งานบริการและพัฒนานักศึกษาฯศึกษา
วิเคราะห์การจัดบริการการดูแลและการ
ให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม
เสริมหลักสูตร สุขภาพและการดาเนิน
ชีวิตแก่นักศึกษา/ผลการประเมินการ
ดาเนินงานในปีที่ผ่านมา

- รายการการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
-รายงานสรุปการ
ประเมินการจัดบริการ
ดูแลและการให้
คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สุขภาพและการดาเนิน
ชีวิตแก่นักศึกษาในปีที่
ผ่านมา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับ
กลุ่มงานบริการการศึกษากาหนด
เป้าหมาย แนวทางในการจัดบริการดูแล
และให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและการ
ดาเนินชีวติ แก่นักศึกษา

- รายงานเป้าหมาย
แนวทางในการจัดบริการ
ดูแลและให้คาปรึกษาทั้ง
ด้านวิชาการ กิจกรรม
เสริมหลักสูตร สุขภาพ
และการดาเนินชีวิตแก่
นักศึกษา

กลุ่มงานบริการการศึกษา ออกแบบ
โครงการ/กิจกรรม ในการจัดบริการดูแล
และให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและการ
ดาเนินชีวิตแก่นักศึกษา

-การงานการประชุมการ

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา ออกแบบ
โครงการ/กิจกรรม ใน
การจัดบริการดูแลและให้
คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สุขภาพและการดาเนิน
ชีวิตแก่นักศึกษา
8

ลาดับ

ขั้นตอน

4

A

จัดทำแผนการจัดบริการดูแลและให้คาปรึกษา
ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพ
และการดาเนินชีวิตแก่นกั ศึกษำ

กลไก

หลักฐาน

กลุ่มงานบริการการศึกษาจัดทา
แผนพัฒนาการจัดบริการดูแลและให้
คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร สุขภาพและการดาเนินชีวิตแก่
นักศึกษา

-แผนปฏิบัติการประจาปี
2560

กลุ่มงานบริการการศึกษาเสนอแผนการ
จัดบริการดูแลและให้คาปรึกษาทัง้ ด้าน
วิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพ
และการดาเนินชีวิตแก่นักศึกษา
ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- กรณีผ่านดาเนินการตาม
แผนงาน/โครงการจัดบริการ
การดูแลและการให้คาปรึกษา
ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร สุขภาพและการ
ดาเนินชีวิต
- กรณีไม่ผ่านปรับจัดบริการการ
ดูแลและการให้คาปรึกษาทั้ง
ด้านวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร สุขภาพและการ
ดาเนินชีวิตเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง
6.1 กลุ่มงานบริการการศึกษาดาเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการจัดบริการดูแลและ
ให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม
เสริมหลักสูตร สุขภาพและการดาเนิน
ชีวิตแก่นักศึกษา

-รายงานการประชุม

ไม่ผำ่ น
5
พิจำรณำ

ผ่ำน

6

ดำเนินกำร กำกับติดตำม แผนงำน/โครงกำร
การจัดบริการการดูแลและการให้คาปรึกษาทั้ง
ด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพ
และการดาเนินชีวิตแก่นกั ศึกษำ

กำกับติดตำม
B

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร

-รายงานการประชุม
กรรมการบริการ
หลักสูตร

- หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษา
และศิษย์เก่า กากับติดตามการ
ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
จัดบริการการดูแลและการให้คาปรึกษา
ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สุขภาพและการดาเนินชีวิตแก่นักศึกษา
เสนอรองฯรองฯกลุ่มงานบริการ
9

ลาดับ

ขั้นตอน
B

7
ประเมินผลลัพธ์โครงกำรจัดบริการดูแล
และให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและการ
ดาเนินชีวิตแก่นกั ศึกษำ

8

ทำรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำร
จัดบริการการดูแลและการให้คาปรึกษาทั้ง
ด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพ
และการดาเนินชีวิตแก่นกั ศึกษำ นำเสนอ
คณะกรรมกำรบริ หำรหลักสูตร

กลไก
การศึกษา
6.2 รองฯกลุ่มงานบริการการศึกษา
เสนอกรรมการบริการหลักสูตรทบทวน
ผลการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
กลุ่มงานบริการการศึกษา ประเมิน
ผลลัพธ์โครงการจัดบริการการดูแลและ
การให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม
เสริมหลักสูตร สุขภาพและการดาเนิน
ชีวิตแก่นักศึกษา

กลุ่มงานบริการการศึกษาทารายงานผล
การประเมินโครงการจัดบริการการดูแล
และการให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและการ
ดาเนินชีวิตแก่นักศึกษา
นาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักฐาน

-รายงานสรุปการ
ประเมินผลลัพธ์โครงการ
จัดบริการการดูแลและ
การให้คาปรึกษาทั้งด้าน
วิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร สุขภาพและ
การดาเนินชีวิตแก่
นักศึกษา
รายงานผลการประเมิน
โครงการจัดบริการการ
ดูแลและการให้
คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สุขภาพและการดาเนิน
ชีวิตแก่นักศึกษา

สิ ้นสุด
สิ ้นสุด
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แนวปฏิบัติ
1
2
3
4
5

6

7
8

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับรองฯบริการการศึกษาและหัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาฯศึกษา
วิเคราะห์การจัดบริการการดูแลและการให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและการ
ดาเนินชีวิตแก่นักศึกษา/ผลการประเมินการดาเนินงานในปีที่ผา่ นมา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับกลุ่มงานบริการการศึกษากาหนดเป้าหมาย แนวทางในการจัดบริการดูแล
และให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและการดาเนินชีวิตแก่นักศึกษา
กลุ่มงานบริการการศึกษา ออกแบบโครงการ/กิจกรรม ในการจัดบริการดูแลและให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและการดาเนินชีวิตแก่นักศึกษา
กลุ่มงานบริการการศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดบริการดูแลและให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริม
หลักสูตร สุขภาพและการดาเนินชีวิตแก่นักศึกษา
กลุ่มงานบริการการศึกษาเสนอแผนการจัดบริการดูแลและให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สุขภาพและการดาเนินชีวิตแก่นักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- กรณีผ่านดาเนินการตามแผนงาน/โครงการจัดบริการการดูแลและการให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและการดาเนินชีวิต
- กรณีไม่ผ่านปรับจัดบริการการดูแลและการให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สุขภาพและการดาเนินชีวิตเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
6.1 กลุ่มงานบริการการศึกษาดาเนินการตามแผนงาน/โครงการจัดบริการดูแลและให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและการดาเนินชีวิตแก่นักศึกษา
- หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า กากับติดตามการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
จัดบริการการดูแลและการให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและการดาเนินชีวิตแก่
นักศึกษา
เสนอรองฯรองฯกลุ่มงานบริการการศึกษา
6.2 รองฯกลุ่มงานบริการการศึกษา เสนอกรรมการบริการหลักสูตรทบทวนผลการพัฒนาและปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
กลุ่มงานบริการการศึกษา ประเมินผลลัพธ์โครงการจัดบริการการดูแลและการให้คาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและการดาเนินชีวิตแก่นักศึกษา
กลุ่มงานบริการการศึกษาทารายงานผลการประเมินโครงการจัดบริการการดูแลและการให้คาปรึกษาทั้งด้าน
วิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร สุขภาพและการดาเนินชีวิตแก่นักศึกษานาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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ชื่อระบบ ระบบ กลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายนักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด 1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ครอบคลุมทุกด้าน ร้อยละ100
2. นักศึกษามีทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ทุกด้าน ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป ( คะแนนเต็ม 5 ) ร้อยละ 80

ลาดับ

ขั้นตอน

1
เริ่มต้น

ศึกษาวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้และสมรรถนะ

ในศตวรรษที่ 21 /ผลการประเมินการ
ดาเนินงานพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21ในปีที่ผ่านมา
2
กาหนดเป้าหมาย แนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่

21

A

กลไก

หลักฐาน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกับกลุม่ งานวิชาการ และกลุม่ งาน
บริการการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ทักษะ
การเรียนรู้และสมรรถนะในศตวรรษที่

- รายการการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
-รายงานสรุปการ
21 /ผลการประเมินการดาเนินงาน ประเมินการดาเนินงาน
พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21ในปีที่ผ่านมา
ศตวรรษที่ 21ในปีที่
ผ่านมา

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ และกลุ่ม
งานบริการการศึกษากาหนด
เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21ทั้งในและนอก
หลักสูตรครอบคลุม 4กลุม่ หลัก
ได้แก่
1.กลุ่มวิชาหลัก
2.กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ
3.กลุ่มทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
4.กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3R 7C ดังนี้

- รายงานเป้าหมาย
แนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3R ได้แก่ Reading (อ่านออก),
12

ลาดับ

ขั้นตอน
A

กาหนดเป้าหมาย แนวทางในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่

21

กลไก
(W)riting (เขียนได้) และ
(A)rithmetic (คิดเลขเป็น)

หลักฐาน

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 การทางานเป็นทีม และ
ภาวะผู้นา)
Communications, information
& media literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
Computing & ICT literacy
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร)
Career & learning skills (ทักษะ
อาชีพ และทักษะการเรียนรู้)

3
ออกแบบโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่

21
B

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

-การงานการประชุมการ

กลุ่มงานวิชาการ
และกลุ่มงานบริการ
การศึกษา ออกแบบ
โครงการ/กิจกรรม ใน
การพัฒนานักศึกษาให้
13

ลาดับ

ขั้นตอน

B

4
จัดทาแผนพัฒนานักศึกษาให้ มที กั ษะการ
เรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21

5
ไม่ผา่ น
พิจารณา

กลไก
ชีวิตและอาชีพ 3.กลุ่มทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม 4.กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงาน
บริการการศึกษาจัดทาแผนพัฒนา
นักศึกษาให้ มีทกั ษะการเรี ยนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21

หลักฐาน
มีทกั ษะการเรี ยนรู้ ใน

ศตวรรษที่ 21

-แผนพัฒนานักศึกษาให้
มีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21

กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงาน
-รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
บริการการศึกษาเสนอแผนพัฒนา
หลักสูตร
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร

ผ่าน

กรณีผ่านดาเนินการตาม
แผนงาน/โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้

-

-

ในศตวรรษที่ 21/กากับ
ติดตาม
กรณีไม่ผา่ นปรับแผนพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

6
ดาเนินการ กากับติดตาม แผนงาน/
โครงการพัฒนานักศึกษาให้ มีทกั ษะการ
เรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
กากับติดตาม
C

6.1 กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงาน -รายงานการประชุม
บริการการศึกษาดาเนินการตาม กรรมการบริการ
แผนงาน/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มี หลักสูตร
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- หัวหน้าภาคกากับติดตามการ
ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21ในหลักสูตรเสนอรองฯ

กลุ่มงานวิชาการ
14

ลาดับ

ขั้นตอน

C

7
ประเมินผลลัพธ์โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21

8
ทารายงานผลการประเมินโครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 นาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กลไก

หลักฐาน

-หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษา
กากับติดตามการดาเนินการตาม
แผนงาน/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21นอก
หลักสูตรเสนอรองฯกลุม่ งานบริการ
การศึกษา
6.2 รองฯกลุ่มงานวิชาการและรองฯ
กลุ่มงานบริการการศึกษา เสนอ
กรรมการบริการหลักสูตรทบทวนผลการ
พัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย

กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงาน
บริการการศึกษา ประเมินผลลัพธ์
โครงการพัฒนานักศึกษาให้ มีทกั ษะการ
เรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21

-รายงานสรุปการ
ประเมินผลลัพธ์โครงการ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเรียนรู้ใน

กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงาน
บริการการศึกษาทารายงานผลการ
ประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

รายงานผลการประเมิน
โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ศตวรรษที่ 21

นาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

สิ ้นสุ
สิ ้นสุ
ดด
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แนวปฏิบัติ
1
2

3
4
5

6

7
8

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ และกลุม่ งานบริการการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์ทักษะการ
เรียนรู้และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 /ผลการประเมินการดาเนินงานพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21ในปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับกลุ่มงานวิชาการ และกลุม่ งานบริการการศึกษากาหนดเป้าหมาย แนวทาง
ในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ทั้งในและนอกหลักสูตรครอบคลุม 4กลุ่มหลัก ได้แก่
1.กลุ่มวิชาหลัก
2.กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ
3.กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
4.กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 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 และนวัตกรรม) Cross-cultural understanding (ทักษะด้านความเข้าใจ
ต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)Collaboration, teamwork & leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางาน
เป็นทีม และภาวะผู้นา)Communications, information & media literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ
และรูเ้ ท่าทันสื่อ)Computing & ICT literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Career & learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานบริการการศึกษา ร่วมกันออกแบบโครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ทั้งในและนอกหลักสูตรครอบคลุม 4กลุ่มหลัก ได้แก่1.กลุ่มวิชาหลัก 2.กลุ่มทักษะ
ชีวิตและอาชีพ 3.กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 4.กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานบริการการศึกษาจัดทาแผนพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานบริการการศึกษาเสนอแผนพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- กรณีผ่านดาเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21/กากับ
ติดตาม
- กรณีไม่ผา่ นปรับแผนพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
6.1 กลุ่มงานวิชาการ และกลุม่ งานบริการการศึกษาดาเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- หัวหน้าภาคกากับติดตามการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21ในหลักสูตรเสนอรองฯกลุ่มงานวิชาการ
-หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษากากับติดตามการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21นอกหลักสูตรเสนอรองฯกลุม่ งานบริการการศึกษา
6.2 รองฯกลุ่มงานวิชาการและรองฯกลุ่มงานบริการการศึกษา เสนอกรรมการบริการหลักสูตรทบทวนผลการ
พัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานบริการการศึกษา ประเมินผลลัพธ์โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
กลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานบริการการศึกษาทารายงานผลการประเมินโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
16

ชื่อระบบ ระบบการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
คำอธิบำยระบบ ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร เป็นระบบรับและแต่งตั้งอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งปรับปรุง
จากปีการศึกษา 2559 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพ มีจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
และมีอัตราการคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแนวโน้มดีขึ้น
เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนตำมระบบ
1. จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ร้อยละ 100
2. อัตราการคงอยู่และความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแนวโน้มดีขึ้น ตลอดหลักสูตร
ลำดับ
1

ขั้นตอน

เริ่มต้น

ศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
เกณฑ์

2
กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

A

กลไก
หลักฐำน
1. งานทรัพยากรบุคคล ฯ ร่วมกับอาจารย์ประจา 1. รายงานการประชุม
หลั ก สู ต รและคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร คณะกรรมการบริหาร
ศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานของสภาการพยาบาล

2. งานทรัพ ยากรบุ ค คล ฯ ร่ว มกับ อาจารย์ 2.1 รายงานการประชุม
ประจ าหลั ก สู ต ร และคณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการบริหาร
หลั ก สู ต ร ก า ห นดคุ ณ สมบั ติ ขอ งอ าจ า รย์ หลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
2.2 ประกาศ
2.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรโดยสานักงาน กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
คณะกรรการการอุดมศึกษา
มาตรฐาน
2.1.1 จ านวนและคุณวุฒิอ าจารย์ ต้อ งมี สถาบันอุดมศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ 2.3 มาตรฐานสภาการ
จั ดการศึก ษาตามหลัก สูตรนั้น ซึ่ง มีคุ ณวุฒิ ตรง พยาบาล
หรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน
และในจ านวนนั้น ต้ อ งเป็ น ผู้ มีคุ ณวุ ฒิ ไม่ ต่ ากว่ า
ปริ ญ ญาโท หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ เป็ น ผู้ ด 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 มีคุณสมบัติระดับ ปริญ ญาโททางการ
พยาบาลที่มีคุณวุฒิหรือ ประสบการณ์ การสอน
ทางการพยาบาลครบสาขาหลักทางการพยาบาล
ได้แก่ การพยาบาลผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ การพยาบาล
เด็ ก การพยาบาลจิ ต เวชศาสตร์ การพยาบาล
อนามัย ชุมชน และสูติศาสตร์ /การพยาบาลแม่
และเด็ก
2.2 เกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล
2.2.1 มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การ
พยาบาล และการผดุ ง ครรภ์ ชั้ น หนึ่ ง หรื อ
ใบอนุญ าตเป็ นผู้ ป ระกอบวิ ชาชีพ การพยาบาล
ชั้นหนึ่ง และบั ตรสมาชิ ก สภาการพยาบาลที่ไม่
หมดอายุ
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ขั้นตอน

A

3
สรรหาผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์

กลไก
2.2.2 ส าเร็ จ การศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยระดั บ
ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่น
โดยต้องสาเร็จการศึก ษาระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์ ในกรณีที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ไม่ใช่สาขาพยาบาล
ศาสตร์ ต้อ งมีตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อ ยกว่ า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือ
ตาแหน่ ง พยาบาลวิช าชี พ ในระดั บ ช านาญการ
อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 60 ขึ้ น ไป ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
2.2.3 มีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาล ไม่
น้อยกว่า 2 ปี
2.2.4 มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนทางการ
พยาบาลทั้ ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ ใ น
สถาบันการศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องไม่น้อย
กว่ า 1 ปี ในกรณีที่ ไม่ มีป ระสบการณ์ ก ารสอน
ทางการพยาบาลในสถาบันการศึก ษา ต้องผ่า น
การอบรมหลั ก สู ต รศาสตร์ แ ละศิ ล ป์ ก ารสอน
ทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจั ดการ
เรีย นการสอนทางการพยาบาลที่ เทีย บเคีย งได้
และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ
2.2.5 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เ อ ก อ ย่ า ง น้ อ ย ร้ อ ย ล ะ 2 0 ข อ ง อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
2.2.6 ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รมี ผ ลงานทาง
วิ ช าการ อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 20 ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด

หลักฐำน

3.1 งานทรั พ ยากรบุค คลฯ ร่ วมกั บอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สารวจ
และจั ด ท าท าเนี ยบอาจารย์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานของสภาการ
พยาบาล
3.2 งานทรั พ ยากรบุค คลฯ ร่ วมกั บอาจารย์ ประจ า
หลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาเสนอ
ผลการสาตรวจและทาเนียบอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบ
ตามเกณฑ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

3.1 เอกสารแสดงทาเนียบ
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์
3.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
3.3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย

B
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ลำดับ
4

ขั้นตอน
B

ไม่เห็นชอบ

เสนอชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อพิจารณา

กลไก
หลักฐำน
4.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ตรวจสอบ 4. รายงานการประชุม
คุ ณ สมบั ติ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และ คณะกรรมการบริหาร
พิจารณารับรอง
วิทยาลัย
4.2 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร น าเสนอ
รายชื่ อ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ต่ อ
ผู้อานวยการวิทยาลัย เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4.3 ในกรณีที่ไม่เห็นชอบ คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร พิจารณาสรรหาผู้มีคุ ณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ใหม่อีกครั้ง
4.4 ในกรณี ที่ เ ห็ นชอบ ผู้ อ านวยการพิ จ ารณา
แต่งตั้ง

เห็นชอบ
5
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

6
เสนอชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามแบบฟอร์ม สมอ.08

7

ไม่เห็นชอบ
พิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

เห็นชอบ
8
แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

C

5. ผู้อ านวยการวิทยาลัยลงนามแต่งตั้ง อาจารย์ 5. คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร

6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายชื่อ 6. สาเนาหนังสือส่งสภา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ได้รับการลงนาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แต่ ง ตั้ ง โดยผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย ต่ อ สภา พร้อม สมอ.08
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตาม
แบบฟอร์ม สมอ.08

7. สภามหาวิทยาลั ยขอนแก่น พิจ ารณารายชื่อ 7.1 หนังสือจากสภาการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พยาบาล เรื่อง เห็นชอบ
7.1 กรณีที่เห็นชอบ สภา
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอรายชื่ออาจารย์
7.2 หนังสือจากสภาการ
ประจาหลักสูตรต่อสภาการพยาบาล และ
พยาบาลสานักงาน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการ
7.2 กรณีที่ไม่เห็นชอบ สภา
อุดมศึกษา เรือ่ ง เห็นชอบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งกลับที่วิทยาลัยฯ เพื่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการสรรหาผู้มีคุณสมบัติใหม่
หลักสูตร
8. คณะกรรมการบริห ารหลัก สูต ร แจ้ ง ผลการ 8.1 รายงานการประชุม
พิจ ารณาของสภาการพยาบาล และสานัก งาน คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา ต่ อ คณะกรรมการ วิทยาลัย
บริ ห ารวิ ท ยาลั ย และอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ 8.2 สาเนาหนังสือลงนาม
หลักสูตรเพื่อรับทราบ
รับทราบคาสั่งแต่งตั้งของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
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ขั้นตอน

9
C

กลไก
งานพัฒนาบุ คลากรและการเจ้ า หน้า ที ร่ว มกั บ
คณะ ก รร มก า รบ ริ ห า ร ห ลั ก สู ต ร ป ระ เมิ น
กระบวนการด าเนิ น งาน และน าเสนอต่ อ
กรรมการบริหารวิทยาลัย

หลักฐำน
9.1 รายงานผลการประเมิน
ประบวนการ
9.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย

ประเมินกระบวนการดาเนินงาน

10
นาผลการประเมินมาปรับปรุง

งานพัฒนาทรัพ ยากรบุ คคล และการเจ้ า หน้า ที่ 10.1 รายงานผลการ
และคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รน าผลการ ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม
ประเมินมาปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
ที่ชัดเจน

สิ้นสุด

แนวปฏิบัติ
1 งานทรัพยากรบุคคล ฯ ร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รั บผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานของสภาการพยาบาล
2 งานทรัพยากรบุคคล ฯ ร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
2.1 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรโดยสานักงานคณะกรรการการอุดมศึกษา
2.1.1 จานวนและคุณวุฒิอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และในจานวนนั้นต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อย 2 คน
2.1.2 มีคุณสมบัติระดับปริญญาโททางการพยาบาลที่มคี ุณวุฒิหรือประสบการณ์ การสอนทางการพยาบาลครบสาขาหลัก
ทางการพยาบาล ได้แก่ การพยาบาลผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ การพยาบาลอนามัย
ชุมชน และสูติศาสตร์/การพยาบาลแม่และเด็ก
2.2 เกณฑ์มาตรฐานของสภาการพยาบาล
2.2.1 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลชั้นหนึ่ง และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลที่ไม่หมดอายุ
2.2.2 สาเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่น โดยต้องสาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ ในกรณีที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกที่ไม่ใช่สาขาพยาบาลศาสตร์
ต้องมีตาแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์ หรือตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพในระดับ
ชานาญการอย่างน้อยร้อยละ 60 ขึ้นไป ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
2.2.3 มีประสบการณ์ปฏิบัติการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี
2.2.4 มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษาพยาบาลอย่า ง
20

แนวปฏิบัติ
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษา ต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียง
ได้ และสภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ
2.2.5 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกอย่างน้อยร้อยละ 20 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
2.2.6 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
3 3.1 งานทรัพยากรบุคคลฯ ร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สารวจและจัดทาทาเนียบ
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
ของสภาการพยาบาล
3.2 งานทรัพยากรบุคคลฯ ร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาเสนอผลการสาตรวจและ
ทาเนียบอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
4 4.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และพิจารณารับรอง
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นาเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต่อผู้อานวยการวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง
4.3 ในกรณีที่ไม่เห็นชอบ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาสรรหาผู้มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ใหม่อีกครั้ง
4.4 ในกรณีที่เห็นชอบ ผู้อานวยการพิจารณาแต่งตั้ง
5 ผู้อานวยการวิทยาลัยลงนามแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ได้รับการลงนามแต่งตั้งโดยผู้อานวยการ
วิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ตามแบบฟอร์ม สมอ.08
7 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณารายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
7.1 กรณีที่เห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสภาการพยาบาล และสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
7.2 กรณีที่ไม่เห็นชอบ สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งกลับที่วิทยาลัยฯ เพื่อดาเนินการสรรหาผู้มคี ุณสมบัติใหม่
8 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร แจ้งผลการพิจารณาของสภาการพยาบาล และสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อรับทราบ
9 งานพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการดาเนินงาน และนาเสนอ
ต่อกรรมการบริหารวิทยาลัย
10 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลการประเมินมาปรับปรุงให้เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน
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ชื่อระบบและกลไก : ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
คำอธิบำยระบบ : เป็นการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มคี ุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการคงอยูข่ องอาจารย์ประจาหลักสูตร
เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนตำมระบบ : อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรร้อยละ 100
ลาดับ
1

ขั้นตอน

เริ่มต้น

วิเคราะห์อัตรากาลังของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีได้รับการ
แต่งตั้ง
2

ธารงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

3
สรรหาทดแทน

ไม่อนุมัติ

กลไก
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์
ประจาหลักสูตรและงานบริหารทรัพยากรบุคคล
วิเคราะห์อัตรากาลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรกรณีได้รับการแต่งตั้ง
1.2 จัดทาแผนทดแทนอัตรากาลังของอาจารย์
ประจาหลักสูตร ครบ 5 สาขาวิชา ตามทาเนียบ
อาจารย์ผู้มีคุณสมบัติ

หลักฐาน

2.1 จัดทาแผนการธารงรักษาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
2.1 ด้านภาระงาน โดยมีการวิเคราะห์บทบาท
หน้าที่ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กาหนด
ภาระงานสอนให้เหมาะสม และจัดภาระงานตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
2.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ โดยกาหนดเกณฑ์
ภาระงานโครงสร้างการบริหารในการประเมินผล
ปฏิบัติราชการ (PA) และจัดภาระงานตามเกณฑ์
ที่กาหนด
3.1 คณะกรรมการ อาจารย์ประจาหลักสูตร และงาน
ทรัพยากรบุคคลและการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันสรรหา
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรทดแทนจากทาเนียบ
3.2 เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
3.3 กรณีไม่เห็นชอบ ให้พิจารณาใหม่ตามเกณฑ์
คุณสมบัติ
กรณีเห็นชอบ ดาเนินการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป

พิจารณ
า
อนุมัติ
4
แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทดแทนทราบ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานทรัพยากร
บุคคลและการเจ้าหน้าที่ แจ้งอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตรทราบเพื่อนาเข้าสู่กระบวนการต่อไป

A
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ลาดับ
5

ขั้นตอน

A

กลไก
เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน มีการประเมิน
กระบวนการดาเนินงาน และกาหนดแนวทางใน
การปรับปรุงครั้งต่อไป

หลักฐาน

ประเมินผล

6

กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป
นาผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด

แนวปฏิบัติ
1 1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและงานบริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์อัตรากาลังของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรณีได้รับการแต่งตั้ง
1.2 จัดทาแผนทดแทนอัตรากาลังของอาจารย์ประจาหลักสูตร ครบ 5 สาขาวิชา ตามทาเนียบอาจารย์ผู้มีคณ
ุ สมบัติ
2 2.1 จัดทาแผนการธารงรักษาอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
2.1 ด้านภาระงาน โดยมีการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กาหนดภาระงานสอนให้
เหมาะสม และจัดภาระงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.2 ด้านการสร้างแรงจูงใจ โดยกาหนดเกณฑ์ภาระงานโครงสร้างการบริหารในการประเมินผลปฏิบัติราชการ (PA) และ
จัดภาระงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
3 3.1 คณะกรรมการ อาจารย์ประจาหลักสูตร และงานทรัพยากรบุคคลและการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทนจากทาเนียบ
3.2 เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
3.3 กรณีไม่เห็นชอบ ให้พิจารณาใหม่ตามเกณฑ์คณ
ุ สมบัติ
กรณีเห็นชอบ ดาเนินการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อไป
4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานทรัพยากรบุคคลและการเจ้าหน้าที่ แจ้งอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรทราบเพื่อ
นาเข้าสู่กระบวนการต่อไป
5 เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน มีการประเมินกระบวนการดาเนินงาน และกาหนดแนวทางในการปรับปรุงครัง้ ต่อไป
6 กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป
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ชื่อระบบและกลไก : ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
คำอธิบำยระบบ : เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนตำมระบบ : อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาทุกคน
ระบบและกลไกกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ลา
ดับ

ปีการศึกษา 2560
กลไก/คาอธิบาย

ขั้นตอน

หลักฐาน

เป้าหมาย อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาทุกคน
1

เริ่มต้น

วางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตร

ไม่อนุมัติ

2

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรและงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล
1.วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
2.วางแผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง
ด้านวิชาการ วิชาชีพ ผลงานวิชาการ/
ผลงานวิจัย
1. งานแผนนาแผนเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
2. ผู้อานวยการอนุมัตแิ ผน

แ ผน ก า ร ส่ งเ สริ ม แ ล ะ
พั ฒ นาอาจารย์ ป ระจ 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

1.งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนากับหน่วยงานภายนอกด้าน
วิชาการ และวิชาชีพเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา การพัฒนาผลงานวิชาการ
และงานวิจยั
2.มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์และอาจารย์ประจา
หลักสูตร โดยการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนต่างๆ
ในการประชุมเวทีการจัดการความรู้สู่
แนวปฏิบัติที่ดี
มีการประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตร
พร้อมทั้งประเมินกระบวนการ และ
นาผลการประเมินเข้าคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา(ผู้อานวยการประกาศใช้
คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ

สรุปผลการพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตร

ขออนุมัติแผน
ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

4

อนุมัติ
ดาเนินการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร

5
ประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจาหลักสูตร

A

แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ

ร า ย ง า น ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริ ห าร
วิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาแผน
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ

1 . ส รุ ป ร า ย ง า น ก า ร
ประเมิ น ความพึ ง พอใจ
ข อ ง อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลั ก สู ต รต่ อ การพั ฒ นา
อาจารย์ประจาหลักสูตร
2 . ส รุ ป ผ ล ก า ร พั ฒ น า
อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.สรุ ป การทบทวนคู่ มื อ
กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
คุณภาพ
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ลา
ดับ

ขั้นตอน

ปีการศึกษา 2560
กลไก/คาอธิบาย

A

6

มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
นาผลการประเมินไปปรับปรุง

หลักฐาน
รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
4 . คู่ มื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านคุ ณ ภาพฉบั บ
ปรับปรุง
5.สรุ ป การทบทวนคู่ มื อ
กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน
คุ ณ ภ า พ ปี ก า ร ศึ ก ษ า
25560
คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2560

สิ้นสุด

แนวปฏิบัติ
1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรและงานบริหารทรัพยากรบุคคล
1.วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2.วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ ผลงาน
วิชาการ/ผลงานวิจัย
2 1. งานแผนนาแผนเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
2. ผู้อานวยการอนุมัติแผน
4 1.งานบริหารทรัพยากรบุคคลประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนากับ
หน่วยงานภายนอกด้านวิชาการ และวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การพัฒนาผลงานวิชาการและ
งานวิจัย
2.มีการสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์และอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยการแลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ รื่องวิธีการจัดการเรียนการสอนต่างๆ ในการประชุมเวทีการจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดี
5 มีการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
พร้อมทั้งประเมินกระบวนการ และ นาผลการประเมินเข้าคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
(ผู้อานวยการประกาศใช้คู่มือกระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ)
6 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
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ชื่อระบบและกลไก : ระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
คำอธิบำยระบบ : เป็นการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรเพื่อให้ได้รับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาลและสภา
มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรได้รับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาลและสภา
มหาวิทยาลัย
เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนตำมระบบ :
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้รับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล
และสภามหาวิทยาลัย ตามกาหนดเวลา ( สภาเห็นชอบหลักสูตรก่อนเปิดการเรียนการสอน ภายใน 120 วัน )
ลำดับ
1
P

ขั้นตอน
เริ่มต้น
ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
 ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศึกษาพ.ศ. 2558
 ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
 ผลการประเมินหลักสูตร 2555
 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่า
ด้วยการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร

2
P

A

แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร

A

รำยละเอียดของกำรปฎิบัติ
1.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย วิเคราะห์ สภาพ
และสถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัย โดยการนาผลการวิจัยในการประเมิน
หลักสูตร เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5
ปี ตามกาหนด โดยมีปัจจัยนาเข้าดังนี้
- ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ 2552
- ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558
- ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.2 สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ และนาผลมา
วางแผนในการจัดทาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เสนอรายชื่อ
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ของ
วิทยาลัยฯ ของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ของสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งมีคณะกรรมการ
อย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผูเ้ ชี่ยว
ชาญในสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
อย่างน้อย 2 คน และผู้แทนสภาการพยาบาลอย่าง
น้อย 1 คน เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอด
คล้องกับมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อย
ตามที่กาหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ ของ สกอ. สถาบัน
สมทบ และ ตามระเบียบ ข้อบังคับสภาการ
พยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
การศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และ การผดุงครรภ์
ระดับวิชาชีพ พ.ศ. 2554

หลักฐำน
1.รายงานการ
วิเคราะห์สภาพและ
สถานการณ์ การ
จัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัย
2. รายงานการวิจัยผล
การประเมินหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1.คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐ ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น
2. คาสั่งของเครือข่าย
วิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรม
ราชชนก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. คาสั่งของสถาบัน
พระบรมราชชนก
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ลำดับ
3
D

ขั้นตอน
ดาเนินการร่างหลักสูตร/
สาระรายวิชาในหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.2

4
D

ผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบ
ร่างหลักสูตร

5
D

ไม่อนุมัติ

พิจารณา
อนุมัติ
B

6
D

B

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา
เห็นชอบ

7
D

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา

เห็นชอบ

รำยละเอียดของกำรปฎิบัติ
3.1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของ วิทยาลัย
รวมกับเครือข่าย จัดทาแผนการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร (เปิดหลักสูตร)โดยหลักสูตรต้องได้รับการ
เห็นชอบจากสภาการพยาบาล ภายใน 120 วัน ก่อน
เปิดการศึกษา
3.2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยและ
เครือข่าย ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดย
พิจารณาโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระสาคัญและ
ผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา
พยาบาลศาสตร์ และเพิ่มเติมผลการเรียนรู้เฉพาะ
ของหลักสูตรให้เป็น ไปตามปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของวิทยาลัย โดยแสดงแผนที่การ
กระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา เพื่อกาหนดว่าแต่ละรายวิชา
ในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความ
รับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด
3.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เสนอร่าง
หลักสูตรต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบ
4.1. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้องของ
หลักสูตร และให้ขอเสนอแนะ
4.2. เสนอหลักสูตรที่ปรับแก้ตามคาแนะนาของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
5.1 กรณีไม่เห็นชอบ นาเสนอร่างหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยปรับแก้
5.2
กรณีเห็นชอบ เสนอร่างหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อ
เห็นชอบ

หลักฐำน
1.แผนการดาเนินงาน
การพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร(เปิด
หลักสูตร)
2. ร่างหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
ของวิทยาลัย

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน สถาบันพระบรมราชชนก
6.1 กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรฯ นาหลักสูตรไปปรับแก้
6.2 กรณีเห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เสนอหลักสูตร ต่อสถาบันสมทบ เพื่อเห็นชอบ

1.หนังสือจากสถาบัน
พระบรมราชชนก ถึง
วิทยาลัยฯ เรื่องการ
เห็นชอบหลักสูตร

ผ่านการพิจารณาจาก คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบัน
สมทบ
7.1 กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
นาหลักสูตรไปปรับแก้
7.2 กรณีเห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เสนอหลักสูตร ต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเห็นชอบ

1.หนังสือจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ ถึง
วิทยาลัยฯ เรื่องการ
เห็นชอบหลักสูตร

1. ร่างหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐
ของวิทยาลัย
1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เรื่องการ
เห็นชอบหลักสูตร
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ลำดับ
8
D

ขั้นตอน
ไม่เห็นชอบ

พิจารณา

9
D

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

พิจารณา
10
D

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ

พิจารณา

เห็นชอบ

11
D

C
A

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา
12
D
13
D

14
C
15
A

เห็นชอบ

เปิดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ประเมินกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตร

ปรับปรุง /พัฒนาการ
ออกแบบหลักสูตร

รำยละเอียดของกำรปฎิบัติ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.1 กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรวิทยาลัย นาหลักสูตรไปปรับแก้
8.2 กรณีเห็นชอบ เสนอหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ผ่านการพิจารณาจาก สภามหาวิทยาลัย ขอนแก่น
9.1 กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร นาหลักสูตรไปปรับแก้
ภายใน 120 วัน ก่อนเปิดการศึกษา
9.2 กรณีเห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เสนอหลักสูตรให้สภาการพยาบาลพิจารณา
ผ่านการพิจารณาจาก สภาการพยาบาล
10.1 กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร นาหลักสูตรไปปรับแก้ โดยผ่าน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายใน 30 วัน
10.2 กรณีเห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เสนอหลักสูตร ให้ สกอ. รับทราบ โดยหลักสูตร
ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล
ภายใน 120 วัน ก่อนเปิดการศึกษา

หลักฐำน
1.หนังสือจากการ
กลั่นกรองหลักสูตร
สภามหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ถึงวิทยาลัยฯ เรื่องการ
เห็นชอบหลักสูตร
1.หนังสือจาก การ
สภามหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ถึงวิทยาลัย
ฯ เรื่องการเห็นชอบ
หลักสูตร

11.1 วิทยาลัย เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อรับทราบ
11.2 คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ แล้ว
แจ้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อเปิดหลักสูตร

1.หนังสือจาก
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ถึง
วิทยาลัยฯ เรื่องการ
รับทราบหลักสูตร

12.1. ผู้อานวยการวิทยาลัยประกาศเปิดหลักสูตร
12.2. ผู้อานวยการวิทยาลัย แต่งตัง้ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเล่มหลักสูตรทีไ่ ด้รับการ
เห็นชอบ ก่อนเปิดใช้หลักสูตร
13.1.อาจารย์รับผิดชอบจาหลักสูตร ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ คือ อาจารย์
อาจารย์พิเศษอาจารย์พี่เลี้ยง บุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน และนักศึกษา ฯ โดยการจัด
ประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
14.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตร
กระบวนการออกแบบหลักสูตร
15.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุง /
พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการ
ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร
15.2 รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา การออกแบบ

1.หนังสือจาก การ
สภาการพยาบาล ถึง
วิทยาลัยฯ เรื่องการ
เห็นชอบหลักสูตร

1.ประกาศเปิด
หลักสูตรโครงการ /
กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
รายงานการหลักสูตร
ประเมินหลักสูตร
รายงานปรับปรุง /
พัฒนาการออกแบบ
หลักสูตรจากผลการ
ประเมิน
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สิ้นสุด

ลำดับ

ขั้นตอน

รำยละเอียดของกำรปฎิบัติ
หลักสูตรที่เห็นเป็นรูปธรรมต่อกรรมการ
บริหารหลักสูตรและกรรมการบริหารวิทยาลัย
ตามลาดับ

หลักฐำน

แนวปฏิบัติ
1
1.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย วิเคราะห์ สภาพและสถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย โดย
การนาผลการวิจยั ในการประเมินหลักสูตร เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามกาหนด โดยมีปัจจัย
นาเข้าดังนี้
- ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
- มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2552
- ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558
- ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.2 สรุปรายงานผลการวิเคราะห์ และนาผลมา วางแผนในการจัดทาหลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
2 2.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เสนอรายชื่อ แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ของ วิทยาลัยฯ
ของเครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของสถาบันพระบรมราชชนก
ซึ่งมีคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน ประกอบด้วย อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้
เชี่ยว ชาญในสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน และผู้แทนสภาการพยาบาลอย่างน้อย 1
คน เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอด คล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ โดยมี
หัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ ของ สกอ. สถาบันสมทบ และ ตามระเบียบ ข้อบังคับ
สภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และ การผดุงครรภ์ระดับวิชาชีพ
พ.ศ. 2554
3 3.1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของ วิทยาลัย รวมกับเครือข่าย จัดทาแผนการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตร
(เปิดหลักสูตร)โดยหลักสูตรต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาการพยาบาล ภายใน 120 วัน ก่อนเปิดการศึกษา
3.2. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของวิทยาลัยและ เครือข่าย ดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณา
โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระสาคัญและผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาพยาบาลศาสตร์ และ
เพิ่มเติมผลการเรียนรู้เฉพาะของหลักสูตรให้เป็น ไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย โดยแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา เพื่อกาหนดว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรูด้ ้านใด
3.3 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เสนอร่างหลักสูตรต่อผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อตรวจสอบ
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แนวปฏิบัติ
4 4.1. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสอดคล้องของหลักสูตร และให้ขอเสนอแนะ
4.2. เสนอหลักสูตรที่ปรับแก้ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ
5
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ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
5.3 กรณีไม่เห็นชอบ นาเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยปรับแก้
กรณีเห็นชอบ เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน สถาบันพระบรมราชชนก
เพื่อเห็นชอบ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน สถาบันพระบรมราชชนก
6.1 กรณีไม่เห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ นาหลักสูตรไปปรับแก้
6.2 กรณีเห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอหลักสูตร ต่อสถาบันสมทบ เพือ่ เห็นชอบ
ผ่านการพิจารณาจาก คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันสมทบ
7.1 กรณีไม่เห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรนาหลักสูตรไปปรับแก้
7.2 กรณีเห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เสนอหลักสูตร ต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง หลักสูตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเห็นชอบ
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรอง หลักสูตรของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.1 กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัย นาหลักสูตรไปปรับแก้
8.2 กรณีเห็นชอบ เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
ผ่านการพิจารณาจาก สภามหาวิทยาลัย ขอนแก่น
9.1 กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร นาหลักสูตรไปปรับแก้ภายใน 120 วัน ก่อนเปิดการศึกษา
9.2 กรณีเห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เสนอหลักสูตรให้สภาการพยาบาลพิจารณา
ผ่านการพิจารณาจาก สภาการพยาบาล
10.1 กรณีไม่เห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร นาหลักสูตรไปปรับแก้ โดยผ่าน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใน 30 วัน
10.2 กรณีเห็นชอบ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอหลักสูตร ให้ สกอ. รับทราบ โดยหลักสูตรต้องได้รับการ
เห็นชอบจากสภาการพยาบาลภายใน 120 วัน ก่อนเปิดการศึกษา
11.1 วิทยาลัย เสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรับทราบ
11.2 คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบ แล้ว แจ้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อเปิดหลักสูตร
12.1. ผู้อานวยการวิทยาลัยประกาศเปิดหลักสูตร
12.2. ผู้อานวยการวิทยาลัย แต่งตัง้ อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามเล่มหลักสูตรที่ได้รับการเห็นชอบ ก่อนเปิด
ใช้หลักสูตร
13.1.อาจารย์รับผิดชอบจาหลักสูตร ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ คือ อาจารย์ อาจารย์พิเศษ
อาจารย์พี่เลี้ยง บุคลากรสนับสนุน การเรียนการสอน และนักศึกษา ฯ โดยการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรกระบวนการออกแบบหลักสูตร
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรปรับปรุง /พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมินกระบวนการออกแบบ
หลักสูตร
รายงานผลการปรับปรุง/พัฒนา การออกแบบหลักสูตรทีเ่ ห็นเป็นรูปธรรมต่อกรรมการ บริหารหลักสูตรและ
กรรมการบริหารวิทยาลัย ตามลาดับ
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ชื่อระบบและกลไก : ระบบการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย ครบถ้วน ทุกประเด็น
คำอธิบำยระบบ : ออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยโดยนาผลการวิเคราะห์หลักสูตร นโยบาย ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต มากาหนดประเด็น
เรื่องที่จะปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัย วางแผนใน มคอ.๓,๔ จัดทาแผนการสอน ดาเนินการสอนและประเมินผลใน มคอ.๕,๖
ประเมินผลกระบวนการดาเนินงานและนามาพัฒนาปรับปรุง โดยผ่านผู้รับผิดชอบหลักสูตร กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ หัวหน้าภาควิชาฯ
ผู้รับผิดชอบวิชาและผู้เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์ : ปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย ครบถ้วน ทุกประเด็น
เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนตำมระบบ : มีการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย ในประเด็น ระบบบริการสุขภาพระดับอาเภอ
โรคซิก้า ในหญิงตั้งครรภ์ และการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล อย่างน้อย ๔ รายวิชา
ลาดับ
1

ขั้นตอน

เริ่มต้น

ศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร ดาเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้า โดยนาผลวิเคราะห์
หลักสูตร วิจยั ประเมินหลักสูตร ผลการ
ติดตาม บันทึกหลักสูตรที่ผ่านมา ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบาย และ
วิทยาการที่ทันสมัย และ มคอ.7 มา
พิจารณาปรับปรุง
2
กาหนดประเด็น/เรื่อง การปรับปรุง
สาระรายวิชาให้ทันสมัย

ไม่เห็นชอบ
ระเบียบ

3

พิจารณา

กลไก
1.1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้า โดยนาผลวิเคราะห์
หลักสูตรวิจัยประเมินหลักสูตร ผลการติดตาม
บันทึกหลักสูตรที่ผ่านมา ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต นโยบาย และวิทยาการที่ทันสมัย และ
มคอ.7 มาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา สาระที่
ทันสมัย

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร กาหนดประเด็น /
เรื่อง การปรับปรุงสาระรายวิชา โดยพิจารณา
จากผลการวิเคราะห์หลักสูตร วิจัยประเมิน
หลักสูตร ผลการติดตามบัณฑิต หลักสูตรที่ผ่าน
มา ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายและ
วิทยาการที่ทันสมัย และ มคอ.7 และเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา

หลักฐาน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร

3.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ พิจารณา
1) หัวข้อ/เรื่อง สาระรายวิชาที่ทนั สมัย
2) การบรรจุลงในรายวิชาทีเ่ กี่ยวข้อง
3.2 กรณีไม่ผ่านการพิจารณาให้ทบทวนใหม่

เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
ระเบียบ

4

พิจารณา
เห็นชอบ

4.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบดาเนินการต่อ ให้แจ้งหัวหน้าภาคและ
ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการ
4.2 กรณีไม่เห็นชอบเสนอให้กรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาใหม่
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A

ลาดับ
5

ขั้นตอน

A

กลไก
5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ.
และแผนการสอนที่ระบุ เนื้อหา/สาระรายวิชาที่
ทันสมัย

หลักฐาน
มคอ.3, 4 และแผนการ
สอนระบุบทที่สอน

6.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการสอนตาม
แผนการสอน

แผนการสอน

7.1 ผู้รับผิดชอบวิชาสรุปผลการดาเนินงานใน
มคอ.๕และ๖ และรายงานต่อคณะผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
7.2 จัดทาสรุปผลดาเนินงานใน มคอ.5, 6

มคอ. 5, 6 และบันทึกหลัง
เรียน

จัดทา มคอ.3, 4 และแผนการสอนที่
ปรับปรุงในประเด็น/สาระที่ทันสมัย

6
อาจารย์ดาเนินการสอน

7
อาจารย์สรุปและประเมินผลการ
ดาเนินงาน

8
ประเมินกระบวนการการดาเนินงาน
และนาผลมาพัฒนาปรับปรุง

8.1 ประเมินเป้าหมายของการดาเนินงาน
8.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ประเมินกระบวนการดาเนินงาน
ทุกขั้นตอนตามระบบ
8.3 ปรับปรุงตามผลการประเมินกระบวนการให้
ชัดเจนเป็นรูปธรรม

สิ้นสุด
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แนวปฏิบัติ
1 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
โดยนาผลวิเคราะห์หลักสูตรวิจัยประเมินหลักสูตร ผลการติดตาม บันทึกหลักสูตรที่ผ่านมา ความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต นโยบาย และวิทยาการทีท่ ันสมัย และ มคอ.7 มาพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา สาระที่ทันสมัย
2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กาหนดประเด็น / เรื่อง การปรับปรุงสาระรายวิชา
โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์หลักสูตร วิจัยประเมินหลักสูตร ผลการติดตามบัณฑิต หลักสูตรที่ผ่านมา ความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต นโยบายและวิทยาการที่ทันสมัย และ มคอ.7 และเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณา
3 3.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ พิจารณา
1) หัวข้อ/เรื่อง สาระรายวิชาที่ทันสมัย
2) การบรรจุลงในรายวิชาที่เกีย่ วข้อง
3.2 กรณีไม่ผ่านการพิจารณาให้ทบทวนใหม่
4 4.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบดาเนินการต่อ ให้แจ้งหัวหน้าภาคและผูร้ ับผิดชอบรายวิชา
ดาเนินการ
4.2 กรณีไม่เห็นชอบเสนอให้กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาใหม่
5 5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ. และแผนการสอนที่ระบุ เนื้อหา/สาระรายวิชาที่ทันสมัย
6 6.1 ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการสอนตามแผนการสอน
7 7.1 ผู้รับผิดชอบวิชาสรุปผลการดาเนินงานใน มคอ.๕และ๖ และรายงานต่อคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร
7.2 จัดทาสรุปผลดาเนินงานใน มคอ.5, 6
8 8.1 ประเมินเป้าหมายของการดาเนินงาน
8.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินกระบวนการดาเนินงานทุกขั้นตอนตาม
ระบบ
8.3 ปรับปรุงตามผลการประเมินกระบวนการให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
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ชื่อระบบ ระบบและกลไกการกาหนดผูส้ อน
คำอธิบำย เป็นระบบการกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชา
ที่สอน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สอนมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
ค่ำเป้ำหมำย
1. ร้อยละของผลประเมินความพึงพอใจโดยผูเ้ รียนและอาจารย์ต่อคุณภาพการสอนมากกว่าหรือเท่ากับ 4.00
อย่างน้อยร้อยละ 50
2. ผู้สอนมีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์ร้อยละ 100
ลา
ดับ
1

ขั้นตอน
เริ่มต้น
ศึกษาวิเคราะห์ มคอ2, ผลการประเมินที่ผ่าน
มา TQF, สภาการพยาบาล, สกอ.2558

2

กาหนดคุณสมบัติผู้สอน

3
คัดเลือกผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
4

ไม่เห็นชอบ
พิจารณา

เห็นชอบ
A

ปีการศึกษา 2560
กลไก/คาอธิบาย
กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาเนื้อหา
รายละเอียดวิชา (มคอ.2) และผลการ
ประเมินรอบปีที่ผ่านมา TQF, สภา, สกอ.
2558

หลักฐาน

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกาหนดคุณสมบัติ
ผู้สอนโดย
1.วิชาทางการพยาบาล คุณสมบัติผู้สอน
ตามระเบียบบังคับของสภาการพยาบาล
2.วิชาการศึกษาทั่วไป วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
และวิชาเลือก กาหนดคุณสมบัติผู้สอนจาก
คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท/ ปริญญาเอก
หรื อ ประสบการณ์ ก ารสอน หรื อ การ
ทางานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่มี
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น ให้ อ าจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชาเสนอแนะคณะกรรมการ
บริ ห ารหลั ก สู ต รและอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตรพิจารณา
3.ประกาศและบรรจุไว้ในคู่มือการจัดการ
เรียนการสอน
4.ชี้แจงในการประชุมโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ดา้ นการจัดการเรียนการ
สอน การประเมินผล และเตรียมความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอนประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙
ผู้รับผิดชอบวิชาศึกษาเนื้อหารายวิชาและ
สรรหาผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เสนอ
กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติ
ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามที่กาหนด
4.2 ไม่เห็นชอบ คัดเลือกผู้สอนที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์
4.3 เห็นชอบ แจ้งอาจารย์ผู้สอน
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ลา
ดับ
5

ขั้นตอน
A

ดาเนินการสอน

6
ติดตามเยี่ยมสอน

7

ประเมินการสอน

ปีการศึกษา 2560
กลไก/คาอธิบาย
5.1ประชุมทีมผู้สอนเพื่อชี้แจงรายละเอียด
วิชา วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การ
วัดและการประเมิน วิธีการสอน
5.2ผู้สอนจัดทาแผนการสอน สือ่ การสอน
การประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องตาม
มคอ.3 หรือ มคอ.4 และดาเนินการสอน
ตามแผน

หลักฐาน

คณะกรรมการนิเทศการสอน ดาเนินการ
เยี่ยมสอนตามแผนการเยีย่ มสอนและ
ประเมินคุณภาพการสอน

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

B
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ลา
ดับ
8

ขั้นตอน
B

พิจารณา
ไม่เป็ นตามเกณฑ์
ตามเกณฑ์

อาจารย์
ประจา

อาจารย์พิเศษ

แจ้งผลการประเมิน
เพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงโดย
มอบหมาย หนภ.
นิเทศช่วยเหลือหรือ
จัดหาพี่เลี้ยง

แจ้งผลการ
ประเมินเพื่อ
ปรับปรุง/
พัฒนา

สิ ้นสุด

ปรับได้ปรุง
ไม่ได้

ปีการศึกษา 2560
กลไก/คาอธิบาย
8.1กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์
รายบุคคลให้เป็นไปตามเกณฑ์
8. 2ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
8.2.1อาจารย์ประจา แจ้งผลการประเมิน
เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงโดยมอบหมายหัวหน้า
ภาคหรือจัดหาพี่เลี้ยง
8.2.2อาจารย์พิเศษแจ้งผลการประเมิน
เพื่อปรับปรุงพัฒนา โดยปรับได้ให้เชิญ
สอนต่อ และหากปรับปรุงไม่ได้สิ้นสุดการ
เชิญสอน
8.3เป็นไปตามเกณฑ์ เชิญสอนต่อ

หลักฐาน

ได้
เชิญสอน

9

นาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง

กรรกมารบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นาผลประเมินไป
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน
ตามแผนการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร

สิ ้นสุด

37

แนวปฏิบัติ
1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรศึกษาเนือ้ หารายละเอียดวิชา (มคอ.2) และผลการ
ประเมินรอบปีที่ผ่านมา TQF, สภา, สกอ.2558
2 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรกาหนดคุณสมบัตผิ ู้สอนโดย
1.วิชาทางการพยาบาล คุณสมบัตผิ ู้สอนตามระเบียบบังคับของสภาการพยาบาล
2.วิชาการศึ กษาทั่ วไป วิชาพื้ นฐานวิชาชี พ และวิ ชาเลือ ก กาหนดคุ ณสมบั ติผู้ สอนจากคุณ วุฒิ การศึ กษา
ปริญญาโท/ ปริญญาเอก หรือประสบการณ์การสอน หรือการทางานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี กรณีที่
คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ แ ต่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น ให้ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบวิ ช าเสนอแนะ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณา
3.ประกาศและบรรจุไว้ในคู่มือการจัดการเรียนการสอน
4.ชี้แจงในการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
3 ผู้รับผิดชอบวิชาศึกษาเนื้อหารายวิชาและสรรหาผูส้ อนที่มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์เสนอ กรรมการบริหาร
หลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
4 4.1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัตผิ สู้ อนให้เป็นไปตามเกณฑ์
ตามที่กาหนด
4.2 ไม่เห็นชอบ คัดเลือกผู้สอนที่มคี ุณสมบัติตามเกณฑ์
4.3 เห็นชอบ แจ้งอาจารย์ผู้สอน
5

6
7

8

9

5.1ประชุมทีมผูส้ อนเพื่อชี้แจงรายละเอียดวิชา วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การวัดและการประเมิน
วิธีการสอน
5.2ผู้สอนจัดทาแผนการสอน สื่อการสอน การประเมินผลการเรียนให้สอดคล้องตาม มคอ.3 หรือ มคอ.4 และ
ดาเนินการสอนตามแผน
คณะกรรมการนิเทศการสอน ดาเนินการเยี่ยมสอนตามแผนการเยี่ยมสอนและประเมินคุณภาพการสอน
7.1 นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอน เมื่อสิ้นสุดการสอนรายวิชาในฐานข้อมูลระบบทะเบียน
7.2 งานวัดประเมินผล วิเคราะห์และประมวลผลคุณภาพการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคล
7.3 งานวัดและประมวลผล เสนอกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา
คุณภาพการสอนของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดย
8.1กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการสอนของ
อาจารย์รายบุคคลให้เป็นไปตามเกณฑ์
8. 2ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
8.2.1อาจารย์ประจา แจ้งผลการประเมินเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงโดยมอบหมายหัวหน้าภาคหรือจัดหาพีเ่ ลีย้ ง
8.2.2อาจารย์พิเศษแจ้งผลการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนา โดยปรับได้ให้เชิญสอนต่อ และหากปรับปรุงไม่ได้
สิ้นสุดการเชิญสอน
8.3เป็นไปตามเกณฑ์ เชิญสอนต่อ
กรรกมารบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร นาผลประเมินไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ดาเนินงานตามแผนการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร

38

ชื่อระบบ ระบบกลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3, 4
คำอธิบำย เป็นระบบการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3, 4
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3, 4
ค่ำเป้ำหมำย
1.มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3,4) ก่อนเปิดการศึกษา 1 สัปดาห์ทุกรายวิชา
2. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3,4) มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
ทุกรายวิชา
3. มีแผนการสอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามเกณฑ์สภาการพยาบาลในรายวิชาชีพ ร้อยละ 100
ลา
ดับ
1

ปีการศึกษา 2560
กลไก/ผู้เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน

หลักฐาน

กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศึกษารายละเอียด
มคอ.2 ผลการประเมินรอบปีที่ผ่านมาและ
แผนการศึกษา

เริ่มต้น

ศึกษาวิเคราะห์ มคอ2, ผลการประเมิน,
แผนการศึกษา
2

2.1งานบริหารหลักสูตร ประกาศรายวิชาที่
เปิดสอนในปีการศึกษา
2.กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กาหนดรายวิชาที่
ภาควิชารับผิดชอบ
3.ภาควิชาสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาแต่
ละรายวิชา
4.เสนอ กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา

สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา

3
ไม่เห็นชอบ

พิจารณา
เห็นชอบ
4
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา

5
จัดทา มคอ.3,4

A

3.1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา
3.2 ไม่เห็นชอบ สรรหาผู้รับผิดชอบวิชาที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.3 เห็นชอบ แต่งตั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
วิชา
4.1งานบริหารหลักสูตร เสนอ ผู้อานวยการ
แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
4.2แจ้งผู้รับผิดชอบวิชาทราบ
5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจัดทา
รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3,4) ตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด โดยมีแนวทางการจัดทา
มคอ.3,4 ตามคู่มือ………….
5.2อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา เสนอ หัวหน้า
ภาค เพื่อปรับปรุงและพัฒนา มคอ.
5.3อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา เสนอ
กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา
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ลา
ดับ
6

ปีการศึกษา 2560
กลไก/ผู้เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน
A
ไม่เห็นชอบ

พิจารณา

เห็นชอบ

7
จัดทามคอ.3,4 ฉบับสมบูรณ์
8

ดาเนินการจัดการเรียนการสอน

9
กากับติตามการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

10
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

หลักฐาน

6.1กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาตาม
แบบฟอร์มแนวทางการนาเสนอมคอ.ตือ ผล
การประเมินตามมคอ.5,6 ผลลัพธ์การเรียนรู้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนพัฒนาการ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และสมรรถนะชุมชน
การประเมินผลการเรียนรู้ ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย
2.ไม่เห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
3. เห็นขอบ จัดทา มคอ. 3,4 ฉบับสมบูรณ์
7.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจัดทา มคอ.3ม4
ฉบับสมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะ
7.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอฉบับ
สมบูรณ์ให้รองฯ กลุ่มวิชาการลงนาม ภายใน
1 สัปดาห์ ก่อนเปิดการศึกษา
8.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ประชุมชีแ้ จง
มคอ.3, 4 ต่อผู้สอนและผู้เรียน
8.2 ผู้สอนจัดทาแผนการสอนทุกหน่วยการ
เรียนในทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัตอิ ย่างสมบูรณ์ตามหลักการเขียน
ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ หรือ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หัวข้อทีจ่ ะสอน
และสังเขปเนือ้ หาในแต่ละหัวข้อ กิจกรรม
การเรียนการสอน/กลยุทธการเรียนการ
สอน/วิธกี ารสอน สือ่ การเรียนรู้ วิธกี าร
ประเมินผล ที่สัมพันธ์กัน และรายชื่อตารา
หรือเอกสารสาหรับนักศึกษา องค์ประกอบ
การเรียน
8.3 ผู้สอนดาเนินการสอนและบันทึกหลัง
สอนตามแบบฟอร์มที่กาหนด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบติดตามการจัดการเรียน
การสอนเป็นไปตามแผนการสอนที่กาหนด
หากมีการปรับเปลี่ยนชัว่ โมงการสอนหรือ
นิเทศ บันทึกในแบบฟอร์มทีกาหนดคือ
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชั่วโมงสอน/นิเทศ
เสนอ รองฯกลุ่มวิชาการ

10.1 นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนใน
ระบบ
10.2 อาจารย์ประเมินคุณภาพการสอนตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด
10.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา สรุปและ
ประมวลผลใน มคอ.5,6

สิ ้นสุด
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แนวปฏิบัติ
แนวปฏิบัติ
1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ศึกษารายละเอียด มคอ.2 ผลการประเมินรอบปีที่ผ่านมา
และแผนการศึกษา
2 2.1งานบริหารหลักสูตร ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
2.กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กาหนดรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ
3.ภาควิชาสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาแต่ละรายวิชา
4.เสนอ กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
3 3.1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา
3.2 ไม่เห็นชอบ สรรหาผูร้ ับผิดชอบวิชาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
3.3 เห็นชอบ แต่งตั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
4 4.1งานบริหารหลักสูตร เสนอ ผู้อานวยการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
4.2แจ้งผู้รับผิดชอบวิชาทราบ
5

6

7
8

9

5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจัดทารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3,4) ตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยมีแนวทางการจัดทา
มคอ.3,4 ตามคู่มือ………….
5.2อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบวิชา เสนอ หัวหน้าภาค เพื่อปรับปรุงและพัฒนา มคอ.
5.3อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบวิชา เสนอ กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา
6.1กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาตามแบบฟอร์มแนวทางการนาเสนอ มคอ.ตือ
ผลการประเมินตาม มคอ.5,6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนพัฒนาการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 และ
สมรรถนะชุมชน การประเมินผลการเรียนรู้ ประมาณการค่าใช้จ่าย
2.ไม่เห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3. เห็นขอบ จัดทา มคอ. 3,4 ฉบับสมบูรณ์
7.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจัดทา มคอ.3ม4 ฉบับสมบูรณ์ ตามข้อเสนอแนะ
7.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเสนอฉบับสมบูรณ์ให้รองฯ กลุ่มวิชาการลงนาม ภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนเปิดการศึกษา
8.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ประชุมชี้แจง มคอ.3, 4 ต่อผู้สอนและผู้เรียน
8.2 ผูส้ อนจัดทาแผนการสอนทุกหน่วยการเรียนในทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิอย่างสมบูรณ์ตามหลักการ
เขียนประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หัวข้อที่จะสอนและสังเขปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ
กิจกรรมการเรียนการสอน/กลยุทธการเรียนการสอน/วิธีการสอน สือ่ การเรียนรู้ วิธีการประเมินผล ที่สัมพันธ์กัน และ
รายชื่อตาราหรือเอกสารสาหรับนักศึกษา องค์ประกอบการเรียน
8.3 ผูส้ อนดาเนินการสอนและบันทึกหลังสอนตามแบบฟอร์มที่กาหนด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบติดตามการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการสอนที่กาหนด หากมีการปรับเปลี่ยนชั่วโมง
การสอนหรือนิเทศ บันทึกในแบบฟอร์มทีกาหนดคือแบบฟอร์มขอเปลี่ยนชั่วโมงสอน/นิเทศ
เสนอ รองฯกลุม่ วิชาการ

10 10.1 นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนในระบบ
10.2 อาจารย์ประเมินคุณภาพการสอนตามแบบฟอร์มที่กาหนด
10.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา สรุปและประมวลผลใน มคอ.5,6
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ชื่อระบบและกลไก : ระบบการบูรณาการพันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
คำอธิบำยระบบ : เป็นระบบการบูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ : การจัดการเรียนการสอนมีการบูรณาการกับพันธกิจพันธกิจอุดมศึกษา
เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนตำมระบบ : มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการพันธกิจอุดมศึกษา
ระบบกำรบูรณำกำรพันธกิจต่ำงๆกับกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรี
ปีกำรศึกษำ 2560
ลาดับ
ขั้นตอน
คำอธิบำย
หลักฐำน
เป้ำหมำย มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรพันธกิจอุดมศึกษำ

เริ่มต้น
1
ศึกษาและวิเคราะห์
- ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร
- สรุปผลการดาเนินการการบูรณาการ
พันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอน ปี
การศึกษาที่ผ่านมา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนการศึกษาประจาปีการศึกษา
2560
2

คัดเลือกและกาหนดผูร้ ับผิดชอบ
รายวิชาที่จะบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย บริการวิชาการ ทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3

ไม่ผ่ำน

พิจารณา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาและวิเคราะห์ รายงานประชุมอาจารย์
- ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาหลักสูตร
ระดับหลักสูตร
- สรุปผลการดาเนินการการบูรณาการพันธกิจ
ต่างๆกับการเรียนการสอน ปีการศึกษาที่ผ่านมา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560

รองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตรและรองผู้อานวยการกลุม่ ที่เกี่ยวข้องกับ
พันธกิจที่บูรณาการ
2.1 กาหนดรายวิชาที่จะบูรณาการโดยพิจารณา
จาก
- ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอนกับโครงการ/
กิจกรรมทีต่ ้องการบูรณาการ
- ความสอดคล้องของระยะเวลา การจัดการ
เรียนการสอน กับระยะเวลาของโครงการ/
กิจกรรม
2.2 จัดทาแผน/ตารางการบูรณาการการเรียน
การสอนกับพันธกิจต่างๆ (ประกอบด้วย
รายวิชาบูรณาการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
และงบประมาณ)
2.3 รองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการเสนอแผน/
ตารางการบูรณาการฯต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผน/
ตารางการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธ
กิจต่างๆ
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาแผน/ตาราง
การบูรณาการฯที่ผ่านการพิจารณาแจ้งผู้ที่

แผน/ตารางการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับพันธ
กิจต่างๆ (ประกอบด้วย
รายวิชาบูรณาการ
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
และงบประมาณ)

รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
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ลาดับ

ปีกำรศึกษำ 2560
ขั้นตอน
คำอธิบำย
เป้ำหมำย มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรพันธกิจอุดมศึกษำ
เกี่ยวข้องรับทราบ
A

หลักฐำน

ผ่ำน

A

4
จัดทา มคอ 3 และแผนการสอน

5
ดาเนินการสอน

6
ประเมินผลและสรุปผลการเรียนการ
สอนบูรณาการพันธกิจต่างๆ

4.1 อาจารย์ประจาวิชาจัดทา มคอ 3 โดย
- กาหนดวัตถุประสงค์ของการบูรณาการใน
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
- ระบุวิธีการสอน/กิจกรรมการบูรณาการใน
มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการ
ประเมินผล
4.2 อาจารย์ผู้สอนจัดทาแผนการสอน โดยระบุ
วัตถุประสงค์ของการบูรณาการใน
วัตถุประสงค์การเรียนรูร้ ายบท วิธกี ารสอน/
กิจกรรมการบูรณาการ และการประเมินผล

- มคอ 3 รายวิชาที่มี
การบูรณาการฯ
- แผนการสอนที่มีการ
บูรณาการฯ

อาจารย์ผู้สอนดาเนินการสอนตามแผนการสอนที่
บูรณาการฯ

6.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการบูรณาการฯ
1. รายงานสรุปผล
ตามวัตถุประสงค์การบูรณาการที่กาหนดไว้ใน การบูรณาการฯ
วัตถุประสงค์การเรียนรูร้ ายวิชา
2. มคอ 5
6.2 ผู้รับผิดชอบรายวิชา สรุปรายงานการบูรณำ 3. รายงานสรุปผล
การฯ ใน มคอ 5
ความสาเร็จของแผน
6.3 กลุ่มวิชาการสรุปผลความสาเร็จของแผน
บูรณาการฯ
บูรณาการฯ และนาเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

สิ้นสุด
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แนวปฏิบัติ
1
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาและวิเคราะห์
- ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
- สรุปผลการดาเนินการการบูรณาการพันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอน ปีการศึกษาที่ผ่านมา
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560
2
รองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและรองผู้อานวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจที่บูรณาการ
2.1 กาหนดรายวิชาที่จะบูรณาการโดยพิจารณาจาก
- ความสอดคล้องของเนื้อหารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนกับโครงการ/กิจกรรมทีต่ ้องการบูรณาการ
- ความสอดคล้องของระยะเวลา การจัดการเรียนการสอน กับระยะเวลาของโครงการ/กิจกรรม
2.2 จัดทาแผน/ตารางการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต่างๆ (ประกอบด้วย รายวิชาบูรณาการ ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา และงบประมาณ)
2.3 รองผู้อานวยการกลุ่มวิชาการเสนอแผน/ตารางการบูรณาการฯต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ
3
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผน/ตารางการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต่างๆ
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาแผน/ตารางการบูรณาการฯที่ผ่านการพิจารณาแจ้งผู้ที่เกีย่ วข้องรับทราบ
4
4.1 อาจารย์ประจาวิชาจัดทา มคอ 3 โดย
- กาหนดวัตถุประสงค์ของการบูรณาการในวัตถุประสงค์การเรียนรู้
- ระบุวิธีการสอน/กิจกรรมการบูรณาการใน มคอ.3 หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
4.2 อาจารย์ผู้สอนจัดทาแผนการสอน โดยระบุวัตถุประสงค์ของการบูรณาการในวัตถุประสงค์การเรียนรู้รายบท วิธีการ
สอน/กิจกรรมการบูรณาการ และการประเมินผล
5
อาจารย์ผู้สอนดาเนินการสอนตามแผนการสอนที่บูรณาการฯ
6

6.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการบูรณาการฯ ตามวัตถุประสงค์การบูรณาการที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์การเรียนรู้
รายวิชา
6.2 ผู้รับผิดชอบรายวิชา สรุปรายงานการบูรณำการฯ ใน มคอ 5
6.3 กลุ่มวิชาการสรุปผลความสาเร็จของแผนบูรณาการฯ และนาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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ชื่อระบบและกลไก : ระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คำอธิบำยระบบ : เป็นระบบระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษารายวิชาทฤษฎี
จานวน 5 ด้าน และ ภาคปฏิบัติ จานวน 6 ด้าน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนตำมระบบ : ทุกรายวิชาภาคทฤษฎีมีการประเมินผู้เรียนตามกรอบ TQF ครบทั้ง 5 ด้าน และ
ภาคปฏิบตั ิ ครบ 6 ด้าน
ลาดับ
1

2

ปีการศึกษา 2560
ขั้นตอน
กลไก/คาอธิบาย
หลักฐาน
เป้าหมาย ทุกรายวิชาภาคทฤษฎีมีการประเมินผู้เรียนตามกรอบ TQF ครบทั้ง 5 ด้าน และภาคปฏิบัติ ครบ 6 ด้าน
ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ผู้สอน
- สรุปการทบทวนคู่มือกระบวนการ
ทบทวนรายละเอี
ย
ดและวั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 2558)
เริ่มต้น
ของหลักสูตร วิธีการประเมิน ผลการ - สรุปการทบทวนคู่มือกระบวนการ
ประเมินและแนวทางพัฒนาการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี 2559)
ดาเนินงานของปีการศึกษา 2557
- มคอ.3 และ มคอ.4 ในแฟ้ ม
แล้
ว
ร่
ว
มวางแผนการประเมิ
น
ผลการ
รายวิชาประจาปีการศึกษา 2559
ทบทวนรายละเอียดและวัตถุประสงค์
เรี
ย
นรู
ข
้
องผู
เ
้
รี
ย
นตามการประเมิ
น
ของหลักสูตร วิธีการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กาหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้

3

ไม่ผ่าน
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร พิจารณา
วิธีการและเกณฑ์การ
ประเมิน

ผ่าน

ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์
- รายงานการประชุ ม อา จารย์
ผู้สอน กาหนดเกณฑ์ประเมินใน มคอ. ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการ
3, 4 และนาเสนอต่อคณะอาจารย์
บริหารหลักสูตร
ประหลักสูตร กรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อพิจารณาเครื่องมือ
ประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้
คะแนน วิธีการสอบซ่อมเสริมและ
ช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่าน
เกณฑ์และพิจารณาตามสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตตาม TQF
และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแก้ไข
ปรับปรุง
ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์
ผู้สอน กาหนดเกณฑ์ประเมินใน มคอ.
3, 4 และนาเสนอต่อคณะอาจารย์
ประหลักสูตร และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน วิธีการ
สอบซ่อมเสริมและช่วยเหลือในกรณีที่
นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์และพิจารณา
ตามสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตตาม TQF และ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุง

A
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ลาดับ
ขั้นตอน
4

A

ปีการศึกษา 2560
กลไก/คาอธิบาย
ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน
จัดทาเครื่องมือในการประเมินผลการ
เรียนรู้

ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน
จัดทาเครื่องมือในการประเมินผลการ
เรียนรู้
5
วิพากษ์ในภาควิชา
6
จัดการเรียนรู้และประเมินผลการ
เรียนรู้
7
ติดตามกากับการนาเครื่องมือไปใช้ใน
การประเมิน
8
ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

สิ ้นสุด

หลักฐาน
- ตั ว อย่ า งเครื่ อ งมื อ ประเมิ น วั ด
ผลลัพธ์การเรียนรู้
- ตั ว อย่ า งคู่ มื อ ฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ
รายวิชา ปฏิบัติการพยาบาลบุคคล
ที่มีปัญหาสุขภาพ 2

ผู้รับผิดชอบวิชานาเครื่องมือไป
วิพากษ์ในภาควิชา
อาจารย์ผู้สอน นาไปจัดการเรียนรู้
และประเมินผลตาม มคอ. 3, 4 โดย
ภาคทฤษฎี ประเมินด้านความรู้ตาม
Test blueprint ที่กาหนดของแต่ละ
รายวิชา และภาคปฏิบัติ ตาม L.O ที่
กาหนด
หัวหน้าภาควิชาติดตามกากับการนา
เครื่องมือประเมินผล L.O ไปใช้ใน
รายวิชา ครบทุก L.O
การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
(L.O)
1.ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาทฤษฎี ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน
และประเมินผลให้สอดคล้องตาม
มาตรฐาน TQF พร้อมทั้งประเมินองค์
ความรู้ตาม Test blueprint และ
วิพากษ์ข้อสอบ โดยคณะกรรมการ
วิพากษ์ข้อสอบของภาควิชาพร้อม
เลือกข้อสอบที่มีคุณภาพส่งจัดทาชุด
ข้อสอบที่งานวัดและประมวลผล
การศึกษา ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
และดาเนินการทดสอบตามตาราง
หลังจากสิ้นสุดการทดสอบ งานวัด
และประมวลผลการศึกษา วิเคราะห์
ข้อสอบ และจัดเก็บข้อสอบที่มี
คุณภาพไว้ในคลังข้อสอบ
2. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติ ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินผล
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ TQF ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ในคู่มือการ
ดาเนินงานวัดประมวลผลการศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีแนวโน้มที่จะไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ จะมี
วิธีการช่วยเหลือตาม ระเบียบคู่มือ
ดาเนินงานการวัดและประเมินผล
การศึกษา

- คู่ มื อ ด า เนิ น งา นก า รวั ด แ ละ
ประเมินผลการศึกษา
- ระบบและกลไกการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ปีการศึกษา 2560
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แนวปฏิบัติ
1 ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ผู้สอน ทบทวนรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธกี ารประเมิน ผลการประเมินและ
แนวทางพัฒนาการดาเนินงานของปีการศึกษา 2557 แล้วร่วมวางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2 ผู้รับผิดชอบวิชา และอาจารย์ผู้สอน กาหนดเกณฑ์ประเมินใน มคอ. 3, 4 และนาเสนอต่อคณะอาจารย์ประหลักสูตร
กรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน วิธกี ารสอบซ่อมเสริมและ
ช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์และพิจารณาตามสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตตาม TQF และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุง
ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน กาหนดเกณฑ์ประเมินใน มคอ. 3, 4 และนาเสนอต่อคณะอาจารย์ประหลักสูตร และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3 อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ สัดส่วนการให้คะแนน
วิธีการสอบซ่อมเสริมและช่วยเหลือในกรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์และพิจารณาตามสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตตาม
TQF และ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุง
4 ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอนจัดทาเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้
5 ผู้รับผิดชอบวิชานาเครื่องมือไปวิพากษ์ในภาควิชา
6 อาจารย์ผู้สอน นาไปจัดการเรียนรู้ และประเมินผลตาม มคอ. 3, 4 โดยภาคทฤษฎี ประเมินด้านความรู้ตาม Test blueprint
ที่กาหนดของแต่ละรายวิชา และภาคปฏิบัติ ตาม L.O ที่กาหนด
7 หัวหน้าภาควิชาติดตามกากับการนาเครือ่ งมือประเมินผล L.O ไปใช้ในรายวิชา ครบทุก L.O
8

การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (L.O)
1.ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาทฤษฎี ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินผลให้สอดคล้องตามมาตรฐาน TQF พร้อมทั้งประเมินองค์ความรู้ตาม Test blueprint และวิพากษ์ขอ้ สอบ โดย
คณะกรรมการวิพากษ์ขอ้ สอบของภาควิชาพร้อมเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพส่งจัดทาชุดข้อสอบที่งานวัดและประมวลผล
การศึกษา ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดและดาเนินการทดสอบตามตาราง หลังจากสิ้นสุดการทดสอบ งานวัดและประมวลผล
การศึกษา วิเคราะห์ข้อสอบ และจัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพไว้ในคลังข้อสอบ
2. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาปฏิบัติ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรูท้ ี่
สอดคล้องกับ TQF ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในคู่มือการดาเนินงานวัดประมวลผลการศึกษา กรณีที่นักศึกษามีแนวโน้มที่จะไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ จะมีวิธีการช่วยเหลือตาม ระเบียบคู่มือดาเนินงานการวัดและประเมินผลการศึกษา

47

ชื่อระบบและกลไก : ระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
คำอธิบำยระบบ : เป็นระบบการการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสม
ระบบการประเมินคือการกาหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมินและวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผล
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนตำมระบบ : มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทุกรายวิชา และในระดับ
หลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 25
ระบบกลไกกำรกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
ลำดับ
1

2

3

4

ปีกำรศึกษำ 2560
ขั้นตอน
กลไก/คำอธิบำย
หลักฐำน
เป้ำหมำย เมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครบทุกรายวิชา และในระดับหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 25
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
- สรุปการทบทวนคู่มือ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ
รายวิชา ประกอบด้วยอาจารย์
ปีการศึกษา 2557
เริ่มต้น
ประจาหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา - ระบบและกลไกการดาเนินงาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ในปีการศึกษา 2558
และงานวัดและประมวลผล และ - สาเนาคาสั่งแต่งตั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา และ
ระดับหลักสูตรประกอบด้วย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับ
รายหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
รายวิชา
หัวหน้าภาควิชา งานวัด
- สาเนาคาสั่งแต่งตั้ง
ประเมินผลและที่ปรึกษาจาก
คณะกรรมการทวนสอบ
ภายนอกสถาบัน
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร
คณะกรรมการทวนสอบ
- รายงานการประชุม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
คณะกรรมการทวนสอบ
รายวิชาประชุมวางแผนจัดทา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
ประชุมวางแผนจัดทาตาราง
ตารางกาหนดการทวนสอบ
รายวิชาวางแผนจัดทาตาราง
กาหนดการทวนสอบรายวิชา
รายวิชา และแบบบันทึกผลการ กาหนดการทวนสอบ
ทวนสอบ
คณะกรรมการทวนสอบ
- คู่มือดาเนินการวัดประเมินผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
การศึกษา
รายวิชาดาเนินการทวนสอบตาม
ดาเนินการทวนสอบรายวิชาทุกภาค
กาหนดเวลา ที่เปิดสอนทุกภาค
การศึกษา
การศึกษา และลงบันทึกผลการ
ทวนสอบตามแบบฟอร์มที่
กาหนด
หัวหน้าภาควิชาติดตามการทวน รายงานการทวนสอบรายวิชา
สอบรายวิชาตามเวลาที่กาหนด
ติดตามการทวนสอบรายวิชาตาม
เวลาที่กาหนด

5
รวบรวมผลดาเนินการทวนสอบ
ระดับหลักสูตร
6

ดาเนินการทวนสอบระดับหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา

งานวัดและประเมินผลรวบรวม
ผลการทวนสอบทุกรายวิชาเสนอ
กรรมการบริหารหลักสูตรทุก
ภาคการศึกษา
คณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
หลักสูตรดาเนินการทวนสอบทุก
ปีการศึกษา

- รายงานผลการทวนสอบของ
คณะกรรมการทวนสอบ
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- เอกสารสรุปผลการประเมิน
กระบวนการดาเนินงานและแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

A
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ลำดับ
ขั้นตอน
7

A

รวบรวมผลการทวนสอบระดับหลักสูตร
9
ประเมินผล

10

ปีกำรศึกษำ 2560
กลไก/คำอธิบำย
งานวัดและประเมินผลรวบรวม
ผลการทวนสอบทุกระดับ
หลักสูตรเสนอกรรมการบริหาร
หลักสูตรและกรรมการบริหาร
วิทยาลัยทุกปีการศึกษา
เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน มีการ
ประเมินกระบวนการดาเนินงาน
และกาหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงครั้งต่อไป

กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้ง
ต่อไป

หลักฐำน

สรุปการทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพ
ปีการศึกษา 2559

คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2560

นาผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด

แนวปฏิบัติ
1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชา ประกอบด้วยอาจารย์ประจา
หลักสูตร หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และงานวัดและประมวลผล และแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบระดับหลักสูตรประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา งานวัด
ประเมินผลและที่ปรึกษาจากภายนอกสถาบัน
2 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชาประชุมวางแผนจัดทาตารางกาหนดการ
ทวนสอบรายวิชา และแบบบันทึกผลการทวนสอบ
3 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับรายวิชาดาเนินการทวนสอบตามกาหนดเวลา ทีเ่ ปิด
สอนทุกภาคการศึกษา และลงบันทึกผลการทวนสอบตามแบบฟอร์มที่กาหนด
4 หัวหน้าภาควิชาติดตามการทวนสอบรายวิชาตามเวลาที่กาหนด
5 งานวัดและประเมินผลรวบรวมผลการทวนสอบทุกรายวิชาเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรทุกภาค
การศึกษา
6 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับหลักสูตรดาเนินการทวนสอบทุกปีการศึกษา
7 งานวัดและประเมินผลรวบรวมผลการทวนสอบทุกระดับหลักสูตรเสนอกรรมการบริหารหลักสูตรและ
กรรมการบริหารวิทยาลัยทุกปีการศึกษา
9 เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน มีการ ประเมินกระบวนการดาเนินงาน และกาหนดแนวทางในการปรับปรุงครั้ง
ต่อไป
10 กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป
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ชื่อระบบและกลไก : ระบบกลไกการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร
คำอธิบำยระบบ : เป็นระบบกลไกการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร
เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนตำมระบบ : มีรายละเอียดวิชา (มคอ.5,6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการจัดการเรียน
การสอน และมคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
ลา
ดับ
1

ปีการศึกษา 2560
กลไก/คาอธิบาย
1.1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร ศึกษารายละเอียด
มคอ2, 3,4 และ มคอ.7 รอบปีที่ผ่านมา

ขั้นตอน
เริ่มต้น

หลักฐาน

ศึกษาวิเคราะห์ มคอ.2,3,4
และ มคอ.7 รอบปี ที่ผ่านมา
2

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา จัดทา มคอ.
5,6 ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครอบทุกรายวิชา
2.2 เสนอหัวหน้าภาคพิจารณา

จัดทา มคอ.5, 6

3

ไม่เห็นชอบ

พิจารณา
เห็นชอบ
เห็นชอบ

4

3.1 หัวหน้าภาคและรองฯกลุ่มวิชาการ
พิจารณาตามแบบฟอร์มทีกาหนด
3.2 ไม่เห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไข มคอ.5,6
ตามข้อเสนอแนะ
3.3 เห็นชอบ ดาเนินการฉบับสมบูรณ์

รายงานผลการดาเนินงาน การจัดการ
เรียนการสอน (มคอ.5,6) ต่อ กกบ.

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงาน
บริหารหลักสูตรเสนอรายงานผลการ
ดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนต่อ
กรรมการบริหารหลักสูตร

จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ.7

5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
ตามแผน มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
5.2 รองฯวิชาการ เสนอ กกบ.พิจารณา

5

6
ไม่เห็นชอบ

พิจารณา

6.1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา
6.2 ไม่เห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ
6.3 เห็นขอบ จัดทา มคอ. 7 ฉบับสมบูรณ์

เห็นชอบ
A
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ลา
ดับ
7

ขั้นตอน
A

ปีการศึกษา 2560
กลไก/คาอธิบาย
7.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทา
มอค.7 ฉบับสมบูรณ์

หลักฐาน

จัดทา มคอ.7 ฉบับสมบูรณ์
8

8.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงาน
ผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
ต่อ มข. สภาการพยาบาล และ สกอ.
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
ต่อ มข., สภา, สกอ

สิ ้นสุด

แนวปฏิบัติ
1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ศึกษารายละเอียด มคอ2, 3,4 และ มคอ.7 รอบปีที่ผ่าน
มา
2 2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา จัดทา มคอ.5,6 ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครอบทุกรายวิชา
2.2 เสนอหัวหน้าภาคพิจารณา
3 3.1 หัวหน้าภาคและรองฯกลุม่ วิชาการพิจารณาตามแบบฟอร์มทีกาหนด
3.2 ไม่เห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไข มคอ.5,6 ตามข้อเสนอแนะ
3.3 เห็นชอบ ดาเนินการฉบับสมบูรณ์
4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและงานบริหารหลักสูตรเสนอรายงานผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนต่อ
กรรมการบริหารหลักสูตร
5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ตามแผน มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
5.2 รองฯวิชาการ เสนอ กกบ.พิจารณา
6 6.1 กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณา
6.2 ไม่เห็นชอบ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
6.3 เห็นขอบ จัดทา มคอ. 7 ฉบับสมบูรณ์
7 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทา มอค.7 ฉบับสมบูรณ์
8

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)ต่อ มข.สภาการพยาบาล และ สกอ.
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ชื่อระบบและกลไก : ระบบและกลไกการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คำอธิบำยระบบ : ระบบและกลไกการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ความพร้อมทาง
กายภาพ เช่นห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอานวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่นอุปกรณ์การสอน ห้องสมุด ตารา หนังสือ สิ่งพิมพ์ วารสาร แหล่ง
เรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ฯลฯ ให้มีปริมาณเพียงพอและมีคณ
ุ ภาพพร้อมใช้ ทันสมัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีปริมาณเพียงพอและมีคณ
ุ ภาพพร้อมใช้ ทันสมัย
เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนตำมระบบ : ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูม้ ากกว่า 3.85
ลำดับ
ขั้นตอน
1

เริ่มต้ น

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2
สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ความต้องการบริการเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและ
เหมาะสม
3
รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร
หลักสูตร

4

วางแผนจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม

ไม่
เห็นชอบ

5
เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พิจารณาแผนและให้
ข้อเสนอแนะ

เห็นชอบ

A

ปีกำรศึกษำ 2560
กลไก/คาอธิบาย
ผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับการเรียนรู้
เพื่อดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนได้อย่าง
เพียงพอและมีคุณภาพ ประกอบด้วย
อาจารย์ประจาหลักสูตร งานห้องสมุด
งานอาคารสถานที่ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับ
การเรียนรู้ สารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ห้องเรียน อุปกรณ์ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้องสมุด อาคารสถานที่ และหอพัก จาก
อาจารย์และนักศึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับ
การเรียนรู้รายงานผลการสารวจและผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับความ
ต้องการบริการเกีย่ วกับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากร
การเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตาม
ความต้องการของคณาจารย์และ
นักศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณา และให้ขอ้ เสนอแนะ
คณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับ
การเรียนรู้ทาแผนการจัดซื้อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และ
ทรัพยากรการเรียนรู้โดยใช้ขอ้ มูล
ย้อนหลัง 3 ปี วางแผนการจัดซื้อตาม
แผนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา
ให้เพียงพอและเหมาะสม
เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณาแผนและให้
ข้อเสนอแนะ หากไม่เห็นชอบนากลับที่
คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน
หากเห็นชอบให้ดาเนินการจัดหาต่อไป

หลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงานส่งเสริมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

รายงานการสารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลฯ

รายงานประชุมคณะรก
รมการบริหารอนุมัติ
แผน

รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
อนุมัติแผน
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ลำดับ
ขั้นตอน

ปีกำรศึกษำ 2560
กลไก/คาอธิบาย

หลักฐาน

7

A

ควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้วัสดุให้
มีการดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องทุกภาค
การศึกษา

9

ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ผลลัพธ์การให้บริการและจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์ และนักศึกษา

10
จัดทาแผนพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการและ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

11
ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้แก่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

16

คณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ กากับติดตามให้มี
การดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องทุก
ภาคการศึกษา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

คณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ นักศึกษา ผลลัพธ์การให้บริการ
และจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในภาค
เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 , 3 สรุป
รายงานการกากับ ควบคุมการใช้วัสดุให้มี
ประสิทธิผลคุ้มค้า ปลอดภัย
พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สรุปผลประเมินความ
พึงพอใจของผู้บริหาร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร อาจารย์
และนักศึกษา

รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุงการ
ให้บริการปละจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้แก่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป
นาผลการประเมินไปปรับปรุง

แผนปีงบประมาณ
2561

คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2560

สิ้นสุด
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แนวปฏิบัติ
1
ผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับการเรียนรู้ เพื่อดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนได้
อย่างเพียงพอและมีคณ
ุ ภาพ ประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตร งานห้องสมุด งานอาคารสถานที่ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
คณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับการเรียนรู้ สารวจและวิเคราะห์ความต้องการการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ห้องเรียน อุปกรณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด อาคารสถานที่
และหอพัก จากอาจารย์และนักศึกษา
3
คณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับการเรียนรู้รายงานผลการสารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ความต้องการบริการเกีย่ วกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ทเี่ พียงพอและ
เหมาะสมตามความต้องการของคณาจารย์และนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา และให้
ข้อเสนอแนะ
4
คณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับการเรียนรู้ทาแผนการจัดซือ้ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ
และทรัพยากรการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี วางแผนการจัดซื้อตามแผนการจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยาให้เพียงพอและเหมาะสม
5
เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาแผนและให้ข้อเสนอแนะ หากไม่เห็นชอบนากลับที่
คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน หากเห็นชอบให้ดาเนินการจัดหาต่อไป
7
คณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ กากับติดตามให้มีการดาเนินการตามแผนอย่าง
ต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
9
คณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ นักศึกษา ผลลัพธ์การให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ,
3 สรุปรายงานการกากับ ควบคุมการใช้วัสดุให้มีประสิทธิผลคุม้ ค้า ปลอดภัย
10 พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
11 รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุงการให้บริการปละจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
12 กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป
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ชื่อระบบ ระบบและกลไกการกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คำอธิบำย วิทยาลัยมีหน้าที่กากับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและวิทยาลัยโดยมีการ
ดาเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน
กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
วัตถุประสงค์ ส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรอยู่ในระดับ 3.61 ขึ้นไป
ลำดับ

ปีกำรศึกษำ 2560
ขั้นตอน

1

เริ่มต้ น

ศึกษาทบทวนตัวชี้วัด คาอธิบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

2

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและกาหนดบทบาทหน้าที่

3
ควบคุมคุณภาพโดยกาหนด
องค์ประกอบตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร และเกณฑ์การ
ประเมินและประกาศแนวทางการ
ดาเนินงาน

4

จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ

กลไก

หลักฐาน

งานประกันคุณภาพการศึกษาศึกษา
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา
คาอธิบายการประกันคุณภาพการศึกษา
พร้อมทั้งกาหนดระบบกลไกการกากับ
การประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2560

ผู้อานวยการวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก พร้อมกาหนด
บทบาทหน้าที่

คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่
8/2559 ลงวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2559
- รายงานการประชุม
- คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประชุมกาหนดแนวทางการควบคุม
คุณภาพ และประกาศใช้แนวทางการ
ดาเนินงานควบคุมคุณภาพ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ดาเนินการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

A
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ลำดับ

ปีกำรศึกษำ 2560
ขั้นตอน

5
ดาเนินการกากับติดตามตรวจสอบให้มี
การดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรที่กาหนดและ
สรุปรายงานผล 2 ครั้ง และรายงานผล
ดาเนินงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 2 ครั้ง

6
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรของวิทยาลัย ตามวงรอบ

7
รายงานผลการดาเนินงานต่อ
กรรมการบริหารวิทยาลัย เพือ่ พิจารณา
ให้ข้อเสนอแนะทุกปลายภาคการศึกษา
8

นาผลประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมา
ปรับปรุงหลักสูตร และดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง

9
ประเมินกระบวนการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
10
ประเมินผล
11
นาผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด

กลไก
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในกากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
ให้ผู้รับผิดชอบ ดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามที่
กาหนด และส่งผลดาเนินงานการกากับ
ติดตามต่อ กรรมการบริหารหลักสูตร
และกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะและทุก 6 เดือน

หลักฐาน
-- ผลการกากับติดตาม
- รายงานการประชุม
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรของวิทยาลัย ประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเมื่อสิ้น
ปีการศึกษา และสรุปรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

- คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
- ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร

งานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา
เสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณาผลการประเมินและให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการ
ดาเนินงานของหลักสูตร

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา แผนการพัฒนา
ร่วมกับรองผู้อานวยการทุกกลุ่มงานนา
(Improvement plan)
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตร จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพระดับ
หลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเมินและทบทวนกระบวนการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสูตร และนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงหรือกาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน มีการประเมิน
กระบวนการดาเนินงาน และกาหนด
แนวทางในการปรับปรุงเมื่อสิ้นภาค
การศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
กาหนดแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพเมื่อสิ้นปี
การศึกษา

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
ที่พัฒนา
สรุปการทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปีการศึกษา
2559
คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2560
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แนวปฏิบัติ
ลำดับที่ 1
งานประกันคุณภาพการศึกษาศึกษาตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา คาอธิบายการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้ งกาหนดระบบกลไก
การกากับการประกันคุณภาพการศึกษา
ลำดับที่ 2
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประกอบด้วย ผู้อานวยการวิทยาลัยเป็นประธาน รองผู้อานวยการทุกกลุ่มงาน งานประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นเลขา ตัวแทนหัวหน้าภาค ตัวแทนหัวหัวหน้างาน และอาจารย์ประจาหลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายการ
พยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่นและตัวแทนแหล่งฝึกในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ
ลำดับที่ 3
คณะกรรมประกันคุณภาพประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพ และจัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาโดยกาหนดองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้คุณภาพหลักสูตร ระดับหลักสูตรและเกณฑ์การประเมิน กากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและการจัดทารายงาน ตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรให้ อาจารย์ประจาหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ลำดับที่ 4
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ลำดับที่ 5
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพให้ผู้รับผิดชอบ ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ตามที่กาหนด และส่งผลดาเนินงานการกากับติดตามต่อ กรรมการบริหารหลักสูตร และกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและทุก 6 เดือน
ลำดับที่ 6
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของวิทยาลัย ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา และสรุป
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ลำดับที่ 7
งานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษาเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาผลการ
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
ลำดับที่ 8
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับรองผู้อานวยการทุกกลุ่มงานนาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา มาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร ในปีการศึกษาต่อไป
ลำดับที่ 9
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประเมินและทบทวนกระบวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสูตร และนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงหรือกาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
ลำดับที่ 10
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน มีการประเมินกระบวนการดาเนินงาน และกาหนดแนวทางในการปรับปรุง
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา
ลำดับที่ 11
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากาหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานคุณภาพเมื่อสิ้นปีการศึกษา
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ชื่อระบบ ระบบและกลไกการกากับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
คำอธิบำย ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในวิทยาลัยมีการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่วิทยาลัยกาหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทกุ หน่วยงานในวิทยาลัยมีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกทีว่ ทิ ยาลัยกาหนด
ค่ำเป้ำหมำย (KPI) ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 4.51 ขึ้นไป
ลำดับ

ปีกำรศึกษำ 2559
ขั้นตอน

1

เริ่มต้น
ศึกษาทบทวน ตัวชีว้ ัด คาอธิบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา

2

3

4

5

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
และกาหนดบทบาทหน้าที่
ควบคุมคุณภาพโดยกาหนดองค์ประกอบ ตัว
บ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน และประกาศการใช้
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ดาเนินการกากับติดตามตรวจสอบให้มกี าร
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน และรายงานผลการประกันคุณภาพต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 2 ครั้ง
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน

6
พิจารณาผลการ
ประเมิน

7

8

นาผลประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยมาจัดทาแผนการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ประเมินกระบวนการดาเนินงานตามระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน

9
ประเมินผล
10

นาผลประเมินไปปรับปรุง
สิ้นสุด

กลไก
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ศึกษาศึกษาทบทวน ตัวชี้วัด
คาอธิบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาพร้อมทั้งกาหนดระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ผู้อานวยการฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก
พร้อมกาหนดบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประชุมกาหนดแนว
ทางการควบคุมคุณภาพ
และประกาศใช้คู่มือการประกัน
คุณภาพ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษากากับติดตาม และ
รายงานผลการกากับติดตามต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา และให้ขอ้ เสนอแนะ
ในการพัฒนาปรับปรุง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา นาผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย มา
จัดทาแผนการพัฒนา
คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประเมินและทบทวน
กระบวนการดาเนินงาน และนา
ผลการประเมินมาปรับปรุง หรือ
กาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงาน มีการ
ประเมินกระบวนการดาเนินงาน
และกาหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงครั้งต่อไป
กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้ง
ต่อไป

หลักฐำน

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่
8/2559 ลงวันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2559
รายงานการประชุม
คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ผลการกากับติดตาม
- รายงานการประชุม
กรรมการบริหารวิทยาลัย

- รายงานคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
แผนการพัฒนา
(Improvement plan)

ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบันที่พัฒนา
สรุปการทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2559
คู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพ ปีการศึกษา 2560
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แนวปฏิบัติ
ลำดับที่ 1.งานประกันคุณภาพการศึกษา ศึกษาทบทวน ตัวชี้วัดคาอธิบายการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งกาหนดระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ลำดับที่ 2.ผู้อานวยการฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกพร้อมกาหนดบทบาทหน้าที่
2.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประกอบด้วย ผู้อานวยการฯเป็นประธาน รองผูอ้ านวยการทุกกลุ่มงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเลขานุการ อาจารย์ประจาหลักสูตร ตัวแทนหัวหน้าภาค และตัวแทนหัวหน้างาน
2.2 คณะกรรมการภายนอกประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาลขอนแก่น และตัวแทนแหล่งฝึกในระดับปฐม๓ฒิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ และผู้นาชุมชน
ลำดับที่ 3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประชุมกาหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพโดยกาหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา หลังจากสิ้นสุดการประเมินตามวงรอบ (ประมาณเดือน พฤศจิกายน) และกาหนดผูร้ ับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และประกาศใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ลำดับที่ 4. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากากับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพโดยให้ผู้รับผิดชอบดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามที่กาหนดทุก 6 เดือน (เดือนมกราคม และสิงหาคม) และรายงานผลการกากับติดตามต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 2
ครั้งหลังจากติดตามแล้วเสร็จ
ลำดับที่ 5 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน เมื่อสิ้นปีการศึกษา และจัดทา
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อนาเข้ากรรมการบริหารวิทยาลัย
ลำดับที่ 6 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง
ลำดับที่ 7 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มาจัดทา
แผนการพัฒนา(Improvement plan)
ลำดับที่ 8 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินและทบทวนกระบวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
สถาบัน และนาผลการประเมินมาปรับปรุง หรือกาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี
ลำดับที่ 9 เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานการประเมินกระบวนการดาเนินงาน และกาหนดแนวทางในการปรับปรุงครั้งต่อไป
ลำดับที่ 10 นาผลประเมินไปปรับปรุงกาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป
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ชื่อระบบและกลไก : ระบบและกลไกงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คำอธิบำยระบบ : เป็นระบบและกลไกการดาเนินงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม
ไทย ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการดาเนินงานตามขั้นตอนในระบบกลไกงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนตำมระบบ : มีการดาเนินงานตามขั้นตอนในระบบกลไกงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทุกขั้นตอน
ลำดับ
ขั้นตอน
1
เริ่มต้ น

ปีกำรศึกษำ 2560
คำอธิบำย
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการงานทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม, กาหนดบทบาท
หน้าที่

หลักฐำน
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจัดทาแผนงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนงานทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา
แผนงานทานุฯ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย

- ผู้รับผิดชอบเขียนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ
ขออนุมัติ
- ดาเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม
- หนง.ทานุฯ กากับ ติดตาม และรายงาย
ต่อรองฯกลุ่มงานวิจัยฯ 2 ครั้งต่อปี

แผนงาน/โครงการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมตามตัวบ่งชี้ที่กาหนด

- สรุปแผนงานทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
- สรุปการ่ทบทวนคู่มือ
กระบวนการปฏิบัติงาน
คุณภาพปีการศึกษา 2560
คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ ปี
การศึกษา 2560

กาหนดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหรือ
คณะกรรมการ
2

จัดทาแผนงานทานุฯ

ไม่ผ่าน

3
เสนอแผนทานุฯ
เพื่อขออนุมัติ
ผ่าน

4
ดาเนินการและกากับติดตาม

5
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม

6
ประเมินกระบวนการดาเนินงาน และนาผล
การประเมินมาพัฒนา

สิ้นสุด

- ติดตามประเมินผลความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนงานด้าน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- รายงานผลต่อ ผู้อานวยการกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณาข้อคิดเห็นสู่การปรับแผนในวงรอบ
ต่อไป

49

ลำดับ
ขั้นตอน

ปีกำรศึกษำ 2560
คำอธิบำย

หลักฐำน
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ชื่อระบบ: ระบบการบริหารวิจัย ผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
เป้าหมาย
1.ข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิชาการได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ ร้อยละ 100
2. ผู้รับทุนสนับสนุนในโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ เข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการรับทุนสนับสนุนวิจยั และผลงานวิชาการ ของ
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ขอนแก่น ร้อยละ 100
3 ผู้รับทุนสนับสนุนในโครงการวิจัยและผลงานวิชาการทาสัญญารับทุนภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากประกาศทุน ร้อยละ 100
ลำดับ
ขั้นตอน
1
เริ่มต้ น

แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ

2

สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ความต้องการบริการเกี่ยวกับการวิจัย
และผลิตผลงานวิชาการ
ให้เพียงพอและเหมาะสม

3
รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ

4
วางแผนบริหารการผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการให้เพียงพอและเหมาะสม

A

ปีกำรศึกษำ 2560
กลไก/คาอธิบาย
ผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ
เพื่อให้การผลิตผลงานวิจยั และผลงาน
วิชาการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ และมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางบรรลุตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย รอง
ผู้อานวยการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
งาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
คณะกรรมการการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการ สารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านการผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ จากอาจารย์

หลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุม
การวิจยั และผลิตผล
งานวิชาการ

รายงานการสารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลฯ

คณะกรรมการการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการรายงานผลการสารวจและผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วกับความต้องการ
บริหารด้านการผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ จากอาจารย์ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการการวิจัยและผลิตผลงาน
รายงานประชุมคณะรก
วิชาการทาแผนการ โครงการกากับ
รมการบริหารอนุมัติ
ติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานผลิต แผน
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และการ
เผยแพร่ที่มี และ โครงการสนับสนุนการ
ผลิต ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
นวัตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลัยที่
นาไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
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ลาดับ

ปีกำรศึกษำ 2560
ขั้นตอน

5

A
ไม่เห็นชอบ

ขั้นตอน
เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณาแผนและให้
ข้อเสนอแนะ หากไม่เห็นชอบนากลับที่
คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน
หากเห็นชอบให้ดาเนินการจัดหาต่อไป

ขั้นตอน
รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
อนุมัติแผน

คณะกรรมการการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการผลิตวิจัย
และผลงานวิชาการ - ประชุมชี้แจงแก่
หัวหน้าโครงการหรือทีมที่ได้รับทุน
สนับสนุนโครงการวิจัยหรือผลงาน
วิชาการเกี่ยวกับแนวทางการรับทุน
สนับสนุนวิจัยและผลงานวิชาการ
ของวิทยาลัยพยาบาลฯ
-หลังขั้นตอนประกาศให้ผู้รับทุนทา
สัญญารับทุนภายในระยะเวลา 1 เดือน
หลังจากประกาศทุน
- ติดตามสัญญาทุน เป็นทุกวันศุกร์
สัปดาห์ที่ 2 และ 4 และกากับติดตามให้
มีการดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีงบประมาณ
คณะกรรมการการวิจัยและผลิตผลงาน
วิ ช าการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
อาจารย์ประจา ผลลัพธ์การการบริหาร
วิจัยและผลิตผลงานวิชาการสรุปรายงาน
ก า ร ก า กั บ ค ว บ คุ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ก า ร
ดาเนินการ

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

พัฒนาปรับปรุงการ
บริหารวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ

แผนปีงบประมาณ
2561

เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พิจารณาแผนและให้
ข้อเสนอแนะ

เห็นชอบ

7
ควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหาร
การผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ให้มีการดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง

9
ประเมินความพึงพอใจต่อการวิจัยและ
ผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจา
10
จัดทาแผนพัฒนา ปรับปรุงการ
บริหารวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ
11

ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง
การบริหารวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
แก่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

16

รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง
การบริหารวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ
แก่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อให้
ข้อเสนอแนะ
กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป

นาผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด

สรุปผลประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์
ประจา

คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ
ปีการศึกษา 2560
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แนวปฏิบัติ
1
ผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการเพื่อให้การผลิตผลงานวิจยั และผลงาน
วิชาการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางบรรลุตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย รองผู้อานวยการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
2
คณะกรรมการการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ สารวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านการผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ จากอาจารย์
3
คณะกรรมการการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการรายงานผลการสารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความ
ต้องการบริหารด้านการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ จากอาจารย์ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ
4
คณะกรรมการการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการทาแผนการ โครงการกากับติดตามและสนับสนุนการดาเนินงาน
ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และการเผยแพร่ที่มี และ โครงการสนับสนุนการผลิต ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ นวัตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลัยที่นาไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนสังคมให้เพียงพอและ
เหมาะสม
5
เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาแผนและให้ข้อเสนอแนะ หากไม่เห็นชอบนากลับที่
คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน หากเห็นชอบให้ดาเนินการจัดหาต่อไป
7
คณะกรรมการการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการผลิตวิจัยและผลงานวิชาการ - ประชุม
ชี้แจงแก่หัวหน้าโครงการหรือทีมทีไ่ ด้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยหรือผลงานวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการรับทุน
สนับสนุนวิจัยและผลงานวิชาการ
ของวิทยาลัยพยาบาลฯ
-หลังขั้นตอนประกาศให้ผู้รับทุนทาสัญญารับทุนภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากประกาศทุน
- ติดตามสัญญาทุน เป็นทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 และกากับติดตามให้มีการดาเนินการตามแผนอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีงบประมาณ
9
คณะกรรมการการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจา ผลลัพธ์การการ
บริหารวิจัยและผลิตผลงานวิชาการสรุปรายงานการกากับ ควบคุมประสิทธิการดาเนินการ
10
11
12

พัฒนาปรับปรุงการ บริหารวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ
รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง
การบริหารวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
แก่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป
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ชื่อระบบ: ระบบการดาเนินการวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
เป้าหมาย
1.ผู้รับทุนสนับสนุนในโครงการวิจยั และผลงานวิชาการเสนอเอกสารจริยธรรมการวิจัยเพื่อรับพิจารณาจากคณะกรรมการ
การวิจัยในมนุษย์ ร้อยละ 100
2. ผู้รับทุนสนับสนุนในโครงการวิจัยและผลงานวิชาการเข้าร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการรับทุนสนับสนุนวิจัยและ
ผลงานวิชาการ ของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ขอนแก่น ร้อยละ 100
3 ผู้รับผิดชอบจากงานวิจัยฯ ติดตามการดาเนินโครงการวิจยั และผลงานวิชาการทุก 4 เดือน ร้อยละ 100
4. ผู้รับทุนสนับสนุนในโครงการวิจัยและผลงานวิชาการได้รับการสารวจความต้องการการลาเพื่อผลิตผลงานวิจยั และผลงาน
วิชาการ ร้อยละ 100
ลาดับ
ขั้นตอน
1
เริ่มต้ น

แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ

2

สารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ความต้องการการดาเนินการวิจัย
ผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
ให้เพียงพอและเหมาะสม

3
รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ

ปีการศึกษา 2560
กลไก/คาอธิบาย
ผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ควบคุมการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ
เพื่อให้การผลิตผลงานวิจยั และผลงาน
วิชาการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น ดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ และมีการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางบรรลุตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย รอง
ผู้อานวยการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า
งาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
คณะกรรมการการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการ สารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการด้านการผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ จากอาจารย์

หลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุม
การวิจยั และผลิตผล
งานวิชาการ

รายงานการสารวจและ
วิเคราะห์ข้อมูลฯ

คณะกรรมการการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการรายงานผลการสารวจและผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกีย่ วกับความต้องการ
การดาเนินการวิจัยผลงานวิชาการหรือ
งานสร้างสรรค์ จากอาจารย์ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ

A
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ลาดับ
ขั้นตอน
4
A
วางแผนการดาเนินการวิจยั ผลงาน

วิชาการหรืองานสร้างสรรค์
ให้เพียงพอและเหมาะสม

5
ไม่เห็นชอบ
เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พิจารณาแผนและให้
ข้อเสนอแนะ

ปีการศึกษา 2560
กลไก/คาอธิบาย
หลักฐาน
คณะกรรมการการวิจัยและผลิตผลงาน
รายงานประชุมคณะรก
วิชาการทาแผนการ โครงการกากับ
รมการบริหารอนุมัติ
ติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานผลิต แผน
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และการ
เผยแพร่ที่มี และ โครงการสนับสนุนการ
ผลิต ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
นวัตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลัยที่
นาไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
ชุมชนสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม
เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพิจารณาแผนและให้
ข้อเสนอแนะ หากไม่เห็นชอบนากลับที่
คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน
หากเห็นชอบให้ดาเนินการจัดหาต่อไป

รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
อนุมัติแผน

เห็นชอบ

7
ควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบ การ
ดาเนินการวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
ให้มีการดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง

B

คณะกรรมการการวิจัยและผลิตผลงาน
สรุปผลการดาเนิน
วิชาการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการผลิตวิจัย โครงการ
และผลงานวิชาการ ดาเนินการ ดังนี้
1.ให้ผู้รับทุนสนับสนุนเสนอเอกสารต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์พิจารณาพร้อมกับการดาเนินการ
ทา MOU
2.จัดประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบัติของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ใน
มนุษย์
3.จัดประชุมชี้แจงแก่หวั หน้าโครงการ
หรือทีมที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจยั
หรือผลงานวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการ
รับทุนสนับสนุนวิจัยและผลงานวิชาการ
ของวิทยาลัยพยาบาลฯ
4. ติดตามผลการดาเนินโครงการวิจยั
และผลงานวิชาการที่ได้รับอนุมัติทุก 4
เดือน
5.สารวจความต้องการของอาจารย์ที่
ได้รับทุนสนับสนุนโครงการฯที่มีความ
ประสงค์ลาไปผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ
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ลาดับ
ขั้นตอน
9
B

ประเมินความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินการวิจยั และผลิตผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจา
10
จัดทาแผนพัฒนา ปรับปรุงการ
การดาเนินการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการ
11
ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง
การดาเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการแก่
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

16

ปีการศึกษา 2560
กลไก/คาอธิบาย
คณะกรรมการการวิจัยและผลิตผลงาน
วิ ช าการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
อาจารย์ประจา ผลลัพธ์การดาเนินการ
วิจัยและผลิตผลงานวิชาการสรุปรายงาน
ก า ร ก า กั บ ค ว บ คุ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ก า ร
ดาเนินการ

พัฒนาปรับปรุงการ
การดาเนินการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการ

หลักฐาน
สรุปผลประเมินความ
พึงพอใจการดาเนินการ
วิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ประจา

แผนปีงบประมาณ
2561

รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง
การดาเนินการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการแก่คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป

คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ
ปีการศึกษา 2560

นาผลการประเมินไปปรับปรุง

สิ้นสุด
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แนวปฏิบัติ
1
ผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการเพื่อให้การผลิตผลงานวิจยั และผลงาน
วิชาการ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ มี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางบรรลุตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย รองผู้อานวยการ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
2
คณะกรรมการการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการ สารวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านการผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ จากอาจารย์
3
คณะกรรมการการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการรายงานผลการสารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความ
ต้องการการดาเนินการวิจยั ผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ จากอาจารย์ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ
4
คณะกรรมการการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการทาแผนการ โครงการกากับติดตามและสนับสนุนการดาเนินงาน
ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และการเผยแพร่ที่มี และ โครงการสนับสนุนการผลิต ผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ นวัตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลัยที่นาไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนสังคมให้เพียงพอและ
เหมาะสม
5
เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาแผนและให้ข้อเสนอแนะ หากไม่เห็นชอบนากลับที่
คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน หากเห็นชอบให้ดาเนินการจัดหาต่อไป
7
คณะกรรมการการวิจยั และผลิตผลงานวิชาการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการผลิตวิจัยและผลงานวิชาการ ดาเนินการ
ดังนี้
1.ให้ผู้รับทุนสนับสนุนเสนอเอกสารต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์พิจารณาพร้อมกับการดาเนินการ
ทา MOU
2.จัดประชุมเพื่อหาแนวทางปฏิบตั ิของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3.จัดประชุมชี้แจงแก่หัวหน้าโครงการหรือทีมทีไ่ ด้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยหรือผลงานวิชาการเกี่ยวกับแนว
ทางการรับทุนสนับสนุนวิจัยและผลงานวิชาการ
ของวิทยาลัยพยาบาลฯ
4. ติดตามผลการดาเนินโครงการวิจัยและผลงานวิชาการทีไ่ ด้รับอนุมัติทุก 4 เดือน
5.สารวจความต้องการของอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการฯทีม่ ีความประสงค์ลาไปผลิตผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ
8
คณะกรรมการการวิ จั ย และผลิ ต ผลงานวิ ชาการประเมิ น ความพึ งพอใจของอาจารย์ ป ระจ า ผลลั พ ธ์ ก าร
ดาเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการสรุปรายงานการกากับ ควบคุมประสิทธิการดาเนินการ
9
10
11

พัฒนาปรับปรุงการ การดาเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุง
การดาเนินการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการแก่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป
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ชื่อระบบ : ระบบและกลไกการเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
คำอธิบำย : เป็นระบบและกลไกการเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
เป้าหมาย : มีการเผยแพร่งานวิจยั ผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
ลำดับ
ปีกำรศึกษำ 2560
ขั้นตอน
กลไก/คาอธิบาย
1
ผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม
เริ่มต้น
การวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
อาจารย์ตัวแทนแต่ละภาควิชา และ
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ
อาจารย์จากงานวิจัย เพื่อร่วมกันวางแผน
ควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
และกาหนดแนวทางในการส่งเสริม
สนับสนุน การเผยแพร่งานวิจัยผลงาน
วิชาการหรืองานสร้างสรรค์
2
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผล
สารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความ
งานวิชาการ สารวจและวิเคราะห์ความ
ต้องการการส่งเสริม สนับสนุน ด้านการ
ต้องการการสนับสนุนด้านการเผยแพร่
เผยแพร่งานวิจยั ผลงานวิชาการหรืองาน
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการหรืองาน
สร้างสรรค์
สร้างสรรค์จากอาจารย์และนักวิจยั
3

รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ

4

วางแผนบริหารงบประมาณในการส่งเสริม
สนับสนุน ด้านการเผยแพร่งานวิจยั
ผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ให้
เพียงพอและเหมาะสม
ไม่เห็นชอบ

5

เห็นชอบ

เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พิจารณาแผนและให้
ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผล
งานวิชาการรายงานผลการสารวจและผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความ
ต้องการการสนับสนุนด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการหรืองาน
สร้างสรรค์ ต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา และให้
ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผล
งานวิชาการ จัดทาแผน ตั้งงบประมาณใน
การส่งเสริมสนับสนุน ด้านการเผยแพร่
งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
แก่อาจารย์และนักวิจัยของวิทยาลัยฯ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม

หลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ควบคุมการวิจัยและ
ผลิตผลงานวิชาการ

รายงานการสารวจ
และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการหรือ
งานสร้างสรรค์

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารเกี่ยวกับการ
อนุมัติแผนฯ

เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหาร
รายงานประชุม
วิทยาลัยพิจารณาแผนและให้ข้อเสนอแนะ คณะกรรมการ
หากไม่เห็นชอบนากลับที่คณะกรรมการฯ บริหารอนุมตั ิแผน
เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน

A
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ลำดับ

ปีกำรศึกษำ 2560
ขั้นตอน

7

A
ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนด้านการ
เผยแพร่งานวิจยั ผลงานวิชาการหรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจยั อย่าง
ต่อเนื่องตามแผนฯ

9

ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และ
นักวิจัย ด้านการส่งเสริม สนับสนุนด้าน
การเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการหรือ
งานสร้างสรรค์

กลไก/คาอธิบาย
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผล
งานวิชาการ ดาเนินการตามแผนการ
ส่งเสริม สนับสนุนด้านการเผยแพร่
งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์และนักวิจยั โดย
1. ประชาสัมพันธ์รายชื่อวารสาร
และระบุคณ
ุ สมบัติของเวทีนาเสนอผลงาน
ที่มีคุณภาพแก่อาจารย์และนักวิจยั ของ
วิทยาลัยทาง webpage ของงานวิจัย
และการติดประกาศ
2. นักวิจัยส่งบทความวิจัย ผลงาน
วิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จ
ตามรูปแบบที่วารสารหรือเวทีนาเสนอ
กาหนด เพื่อให้คณะกรรมการฯช่วย
ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ (กรณีที่
ต้องการข้อเสนอแนะก่อนส่ง)
3. นักวิจัยแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการฯ แล้วส่ง
บทความวิจัย ผลงานวิชาการหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์หรือนาเสนอใน
วารสารหรือเวทีที่วางแผนไว้
4. นักวิจัยขอรับเงินสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงาน ภายหลังได้รับการตอบรับ
ให้ตีพิมพ์หรือนาเสนอ
5. นักวิจัยส่งหลักฐานการนาเสนอ
ภายหลังเสร็จสิ้นการนาเสนอแก่
คณะกรรมการฯ เช่น Proceeding หรือ
บทความฉบับเต็มที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสาร
6. ผู้บริหารระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยลงข้อมูลในฐานข้อมูลของ
วิทยาลัย
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผล
งานวิ ชาการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
อาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนด้านการเผยแพร่งานวิจัย ผลงาน
วิชาการหรืองานสร้างสรรค์

หลักฐาน
สรุปผลการ
ดาเนินงานด้านการ
เผยแพร่งานวิจยั
ผลงานวิชาการหรือ
งานสร้างสรรค์

สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักวิจัย

B
43

ลำดับ

ปีกำรศึกษำ 2560
ขั้นตอน

10

B
จัดทาแผนพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงานในการ
ส่งเสริม สนับสนุนด้านการเผยแพร่งานวิจัย
ผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์

11

ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง
การดาเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนด้านการ
เผยแพร่งานวิจยั ผลงานวิชาการหรืองาน
สร้างสรรค์

กลไก/คาอธิบาย
หลักฐาน
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผล แผนปีงบประมาณ
งานวิชาการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน 2561
ในการส่งเสริม สนับสนุนด้านการเผยแพร่
งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุงการการ
ดาเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนด้าน
การเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการหรือ
งานสร้างสรรค์แก่คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป

16

นาผลการประเมินไปปรับปรุง

คู่มือกระบวนการ
ปฏิบัติงานคุณภาพ
ปีการศึกษา 2560

สิ้นสุด

44

แนวปฏิบัติ
1
ผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
อาจารย์ตัวแทนแต่ละภาควิชา และอาจารย์จากงานวิจัย เพื่อร่วมกันวางแผนและกาหนดแนวทางในการส่งเสริม
สนับสนุน การเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
2
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ สารวจและวิเคราะห์ความต้องการการสนับสนุนด้านการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั และผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์จากอาจารย์และนักวิจัย
3
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการรายงานผลการสารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
ความต้องการการสนับสนุนด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ ต่อคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ
4
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ จัดทาแผน ตั้งงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการ
เผยแพร่งานวิจยั ผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ แก่อาจารย์และนักวิจัยของวิทยาลัยฯ อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม
5
เสนอแผนต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาแผนและให้ข้อเสนอแนะ หากไม่เห็นชอบนากลับที่
คณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแผน
7
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ดาเนินการตามแผนการส่งเสริม สนับสนุนด้านการเผยแพร่
งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย โดย
1. ประชาสัมพันธ์รายชื่อวารสารและระบุคณ
ุ สมบัติของเวทีนาเสนอผลงานที่มีคุณภาพแก่อาจารย์และ
นักวิจัยของวิทยาลัยทาง webpage ของงานวิจัย และการติดประกาศ
2. นักวิจัยส่งบทความวิจัย ผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จ ตามรูปแบบที่วารสารหรือเวที
นาเสนอกาหนด เพื่อให้คณะกรรมการฯช่วยตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ (กรณีที่ต้องการข้อเสนอแนะ
ก่อนส่ง)
3. นักวิจัยแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการฯ แล้วส่งบทความวิจัย ผลงานวิชาการหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์หรือนาเสนอในวารสารหรือเวทีที่วางแผนไว้
4. นักวิจัยขอรับเงินสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน ภายหลังได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือนาเสนอ
5. นักวิจัยส่งหลักฐานการนาเสนอภายหลังเสร็จสิ้นการนาเสนอแก่คณะกรรมการฯ เช่น Proceeding หรือ
บทความฉบับเต็มที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
6. ผู้บริหารระบบฐานข้อมูลงานวิจยั ลงข้อมูลในฐานข้อมูลของวิทยาลัย
9
คณะกรรมการควบคุม การวิจัยและผลิตผลงานวิชาการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ และนักวิจัย ด้านการ
ส่งเสริม สนับสนุนด้านการเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
10

คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนด้าน
การเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์

11

รายงานผลการพัฒนา ปรับปรุงการการดาเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุนด้านการเผยแพร่งานวิจัยผลงานวิชาการ
หรืองานสร้างสรรค์แก่คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะ

16

กาหนดแนวทางการปรับปรุงครั้งต่อไป

45

ชื่อระบบ: ระบบและกลไกการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
คำอธิบำย เป็นระบบและกลไกการสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
เป้ำหมำย ได้องค์ความรู้ในการเผยแพร่ อย่างน้อย 1 องค์ความรู้
ลำดับ
ปีกำรศึกษำ 2560
ขั้นตอน
กลไก/คาอธิบาย
1
ผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการ
เริ่มต้น
วิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก อาจารย์ตัวแทนแต่
ละภาควิชา และอาจารย์จากงานวิจัย เพื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กาหนดขอบเขต ประเด็น หรือวัตถุประสงค์
ควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
การสังเคราะห์งานวิจัย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงาน
กาหนดประเด็นและวัตถุประสงค์ของการ
วิชาการ กาหนดประเด็นและวัตถุประสงค์ของ
สังเคราะห์งานวิจัยและ ตั้งเกณฑ์การคัดเข้า
การสังเคราะห์งานวิจัย
ของงานวิจัย
และ ตั้งเกณฑ์การคัดเข้าของงานวิจัย
3

ไม่เห็นชอบ
รวบรวมงานวิจัยและคัดเลือก
งานวิจัยตามประเด็น/
วัตถุประสงค์
และวิเคราะห์ และสังเคราะห์
งานวิจัยตามวัตถุประสงค์

หลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ควบคุมการวิจัยและ
ผลิตผลงานวิชาการ

รายงานการกาหนด
ประเด็นและ
วัตถุประสงค์ของการ
สังเคราะห์งานวิจัยและ
ตั้งเกณฑ์การคัดเข้าของ
งานวิจัย

คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการรวบรวมงานวิจัยและคัดเลือก
งานวิจัยตามประเด็น/วัตถุประสงค์และ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยตาม
วัตถุประสงค์

เห็นชอบ
4

สรุปเป็นองค์ความรู้และจัดทาเอกสาร
สิ่งพิมพ์ สื่อ สาหรับการนาไปใช้
9

เผยแพร่องค์ความรู/้ แลกเปลี่ยน
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และรวบรวมเอกสาร
หลักฐานการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงาน
สรุปการสังเคราะห์งานวิจยั เป็นองค์ความรู้
และจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อ เพือ่
เตรียมพร้อมในการนาผลการวิจยั ไปใช้
ประโยชน์
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการดาเนินการเผยแพร่องค์ความรู้/นา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงานที่นาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. รวบรวมเอกสารหลักฐานการนาผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

รายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ

สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
อาจารย์และนักวิจัย

สิ้นสุด

42

แนวปฏิบัติ
1
ผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
อาจารย์ตัวแทนแต่ละภาควิชา และอาจารย์จากงานวิจัย เพื่อกาหนดขอบเขต ประเด็น หรือวัตถุประสงค์ การสังเคราะห์
งานวิจัย ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ กาหนดประเด็นและวัตถุประสงค์ของการสังเคราะห์งานวิจัย
และ ตั้งเกณฑ์การคัดเข้าของงานวิจัย
3
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการรวบรวมงานวิจัยและคัดเลือกงานวิจัยตามประเด็น/วัตถุประสงค์
และวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยตามวัตถุประสงค์
4
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงาน สรุปการสังเคราะห์งานวิจัยเป็นองค์ความรูแ้ ละจัดทาเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อ
เพื่อเตรียมพร้อมในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
5
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการดาเนินการเผยแพร่องค์ความรู/้ นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์/
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กับหน่วยงานที่นาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
รวบรวมเอกสารหลักฐานการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
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ชื่อระบบ: ระบบและกลไกการคุม้ ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คำอธิบำย: เป็นระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เป้ำหมำย เพื่อคุ้มครองลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยแลผลงานวิชาการของวิทยาลัย
ลำดับ
ปีกำรศึกษำ 2560
ขั้นตอน
กลไก/คาอธิบาย
1
ผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการ
เริ่มต้น
วิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก อาจารย์ตัวแทนแต่
ละภาควิชา และอาจารย์จากงานวิจัย เพื่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ
วางแผน กาหนดแนวทางการดาเนินงานใน
ควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรือ งาน
สร้างสรรค์ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2

ดำเนินงำนตำมแผนการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และประกำศใช้
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

3

ไม่เห็นชอบ
ติดตาม และรายงาน
ความก้าวหน้าการนา
ผลงานไปใช้

หลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ควบคุมการวิจัยและ
ผลิตผลงานวิชาการ

คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการ
-ดาเนินการรวบรวมผลงานที่แล้วเสร็จ
-ดาเนินการในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยฯ
หรืองานสร้างสรรค์ได้แก่
- การพิมพ์บนปกรายงานวิจัยว่า ลิขสิทธิ์ของ
วิทยาลัยฯ
- การเข้ารหัสฐานผ่าน ในการเข้าใช้ฐานข้อมูล
งานวิจัยในเว็บไซต์ การป้องกันการ Copy
เนื้อหางาน โดยทาเป็นfile PDF และลายน้า
-กรอกแบบฟอร์มขอใช้ผลงานตามที่วิทยาลัย
กาหนด
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงาน
วิชาการ
ตรวจสอบและติดตามผลงานวิจัยฯหรืองาน
สร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการคุม้ ครองสิทธิ์

เห็นชอบ
4

สรุปรวบรวมผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงาน รายงานการประชุม
สรุปรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คณะกรรมการฯ

สิ้นสุด

42

แนวปฏิบัติ
1
ผู้อานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก
อาจารย์ตัวแทนแต่ละภาควิชา และอาจารย์จากงานวิจัย เพื่อวางแผน กาหนดแนวทางการดาเนินงานในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย หรือ งานสร้างสรรค์ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ
2

3
4

คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
-ดาเนินการรวบรวมผลงานที่แล้วเสร็จ
-ดาเนินการในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยฯหรืองานสร้างสรรค์ได้แก่
- การพิมพ์บนปกรายงานวิจัยว่า ลิขสิทธิ์ของวิทยาลัยฯ
- การเข้ารหัสฐานผ่าน ในการเข้าใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยในเว็บไซต์ การป้องกันการ Copy เนื้อหางาน โดยทาเป็นfile
PDF และลายน้า
-กรอกแบบฟอร์มขอใช้ผลงานตามที่วิทยาลัยกาหนด
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
ตรวจสอบและติดตามผลงานวิจัยฯหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุม้ ครองสิทธิ์
คณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลิตผลงาน สรุปรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
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ชื่อระบบ : ระบบและกลไกรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา
คำอธิบำย : เป็นระบบและกลไกรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อบริการรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา
เป้ำหมำย
เรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษาได้รับการพิจารณาแก้ไขปัญหาร้อยละ 100
ตัวชี้วัด 1. มีระบบรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา
2. นักศึกษาความพึงพอใจต่อการรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษาอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไป
ร้อยละ 90
ลาดับ
1

ขั้นตอน

เริ่มต้น

ศึกษาวิเคราะห์การบริการรับเรื่อง
อุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา/
ผลการประเมินการดาเนินงานในปีที่
ผ่านมา

2

ออกแบบการบริการรับเรื่องอุทธรณ์ ร้องเรียน
จากนักศึกษา

A

กลไก

สิ่งอ้างอิง/ เอกสาร แนบ
ท้าย

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรร่วมกับรองฯบริการ
การศึกษาและหัวหน้างาน
บริการและพัฒนานักศึกษาฯ
ศึกษาวิเคราะห์การบริการรับ
เรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจาก
นักศึกษา/ผลการประเมินการ
ดาเนินงานในปีที่ผ่านมา

- รายการการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
-รายงานสรุปการ
ประเมินการบริการรับ
เรื่องอุทธรณ์และ
ร้องเรียนจากนักศึกษา/
ผลการประเมินการ
ดาเนินงานในปีที่ผ่านมา

กลุ่มงานบริการการศึกษา
ออกแบบบริการการรับเรื่อง
อุทธรณ์ ร้องเรียนจาก
นักศึกษา

- การงานการประชุม
การกลุ่มงานบริการ
การศึกษา ออกแบบ
บริการ การรับเรื่อง
อุทธรณ์ ร้องเรียนจาก
นักศึกษา

ลาดับ

3

ขั้นตอน

A

กลไก

สิ่งอ้างอิง/ เอกสาร แนบ
ท้าย

จัดทาแผนการบริการรับเรื่อง
อุทธรณ์ ร้องเรียนจาก
นักศึกษา

จัดทาแผนการบริการรับเรื่องอุทธรณ์
ร้องเรียนจากนักศึกษา
4

ไม่ผา่ น

พิจารณา

ผ่าน

5

กลุ่มงานบริการการศึกษา
เสนอการ บริการรับเรื่อง
อุทธรณ์ และร้องเรียนจาก
นักศึกษา
ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
-กรณีผา่ นดาเนินการตาม
แผนการบริการ รับเรื่อง
อุทธรณ์ และร้องเรียนจาก
นักศึกษา
-กรณีไม่ผ่านปรับแผนการ
บริการ รับเรื่องอุทธรณ์ และ
ร้องเรียนจากนักศึกษาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

-รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร

5.1 กลุ่มงานบริการการศึกษา -รายงานการประชุม
ดาเนินการตามแผนการ
กรรมการบริการ
บริการการ รับเรื่องอุทธรณ์
หลักสูตร
และร้องเรียนจากนักศึกษา
- หัวหน้างานบริการและ
ดาเนินการ กากับการบริการ รับเรื่องอุทธรณ์ พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
และร้องเรียนจากนักศึกษา
กากับติดตามการดาเนินการ
ตามแผนงานการ รับเรื่อง
อุทธรณ์ และร้องเรียนจาก
นักศึกษาเสนอรองฯรองฯกลุ่ม
งานบริการการศึกษา
6.2 รองฯกลุ่มงานบริการ
การศึกษา เสนอกรรมการ
บริการหลักสูตรทบทวนผล
การพัฒนาและปรับปรุงการ
B
ดาเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย

กลไก

สิ่งอ้างอิง/ เอกสาร แนบ
ท้าย

กลุ่มงานบริการการศึกษา
ประเมินผลลัพธ์การบริการรับ
เรื่องอุทธรณ์ และร้องเรียน
จากนักศึกษา

-รายงานสรุปการ
ประเมินผลลัพธ์การ
บริการรับเรื่องอุทธรณ์
และร้องเรียนจาก
นักศึกษา

กลุ่มงานบริการการศึกษาทา
รายงานผลการประเมินการ
บริการรับเรื่องอุทธรณ์และ
ร้องเรียนจาก นักศึกษา
ทารายงานผลการประเมินการบริการรับเรื่อง
นาเสนอคณะกรรมการบริหาร
อุทธรณ์และร้องเรียนจาก นักศึกษา นาเสนอ หลักสูตร นาเสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร

รายงานผลการประเมิน
การบริการรับเรื่อง
อุทธรณ์และร้องเรียน
จาก นักศึกษา

ลาดับ

ขั้นตอน

B

6

.
ประเมินผลลัพธ์การบริการรับเรื่องอุทธรณ์
และร้องเรียนจากนักศึกษา

7

สิ ้นสุด

แนวปฏิบัติ
1
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับรองฯบริการการศึกษาและหัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาฯ
ศึกษาวิเคราะห์การบริการรับเรื่องอุทธรณ์และร้องเรียนจากนักศึกษา/ผลการประเมินการดาเนินงานในปีที่
ผ่านมา
2
กลุ่มงานบริการการศึกษา ออกแบบบริการการรับเรื่องอุทธรณ์ ร้องเรียนจากนักศึกษา
3
จัดทาแผนการบริการรับเรื่องอุทธรณ์ ร้องเรียนจากนักศึกษา
4
กลุ่มงานบริการการศึกษาเสนอการ บริการรับเรื่องอุทธรณ์ และร้องเรียนจากนักศึกษาต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
-กรณีผา่ นดาเนินการตามแผนการบริการ รับเรื่องอุทธรณ์ และร้องเรียนจากนักศึกษา
-กรณีไม่ผ่านปรับแผนการบริการ รับเรื่องอุทธรณ์ และร้องเรียนจากนักศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
5
5.1 กลุ่มงานบริการการศึกษาดาเนินการตามแผนการบริการการ รับเรื่องอุทธรณ์ และร้องเรียนจากนักศึกษา
- หัวหน้างานบริการและพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า กากับติดตามการดาเนินการตามแผนงานการ รับเรื่อง
อุทธรณ์ และร้องเรียนจากนักศึกษาเสนอรองฯรองฯกลุ่มงานบริการการศึกษา
5.2 รองฯกลุ่มงานบริการการศึกษา เสนอกรรมการบริการหลักสูตรทบทวนผลการพัฒนาและปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
6
กลุ่มงานบริการการศึกษา ประเมินผลลัพธ์การบริการรับเรื่องอุทธรณ์ และร้องเรียนจากนักศึกษา
7
กลุ่มงานบริการการศึกษาทารายงานผลการประเมินการบริการรับเรือ่ งอุทธรณ์และร้องเรียนจาก นักศึกษา
นาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร นาเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ชื่อระบบและกลไก ระบบและกลไกการจัดทาแผน
คำอธิบำยระบบ เป็นระบบที่อธิบายถึงขั้นตอนต่างๆ ในการจัดแผนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ซึ่งประกอบไปด้วยแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนยุทธศาสตร์ทางการเงินและแผนปฏิบตั ิการประจาปี เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดาเนินการตาม
ขั้นตอนต่างๆได้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีแนวปฏิบัตกิ ารจัดทาแผนของวิทยาลัยที่มีขั้นตอนอย่างชัดเจน และบุคลากรทุกคนสามารถปฏิบตั ิตามได้
เป้ำหมำยของกำรดำเนินงำนตำมระบบ เพื่อให้วิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี แผนปฏิบัติการประจาปี และแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน
ลาดับ
1

ขั้นตอน

กลไก

หลักฐาน

เริ่มต้น
คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์

ผล SWOT Matrix

คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์ ตาม
Balance Score Card

คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

วิเคราะห์องค์กรโดยใช้ SWOT Matrix

2
ทบทวนวิสยั ทัศน์และกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์
3
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี

4

ไม่เห็นชอบ
พิจารณา
เห็นชอบ

5
แปลงแผนยุทธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจาปีและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
วิทยาลัย เรื่องการ
พิจารณารับรองแผน
ยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ
1. งานนโยบายและแผน
1.แผนปฏิบัติการ
2. คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิ ประจาปี
การประจาปี
2.แผนกลยุทธ์ทาง
3. คณะกรรมการจัดทาแผนกล
การเงิน
ยุทธ์ทางการเงิน

A

2

ลาดับ
6

ขั้นตอน
A

กลไก

ไม่เห็นชอบ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

พิจารณา
เห็นชอบ
งานนโยบายและแผน

7
ถ่ายทอดและเผยแพร่แผนสู่การปฏิบัติ
8

ข้อตกลงการปฏิบตั ิงาน
(PA) รายบุคคล

งานนโยบายและแผน

1.สรุปผลการ
ดาเนินงานตามแผน
รายไตรมาส
2. สรุปรายงานการใช้
จ่ายเงินตามรายไตร
มาส
รายงานการประชุม
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยเรื่องการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงานของ
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

ติดตามผลการดาเนินงานเป็นรายไตรมาส

10
รายงานผลการดาเนินงานต่อกรรมการบริหาร และนา
ผลการประเมินไปปรับปรุงในปีต่อไป

สิ ้นสุด

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย เรื่องการ
พิจารณารับรอง
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีและแผนกล
ยุทธ์ทางด้านการเงิน
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

รองผู้อานวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี

9

หลักฐาน

งานนโยบายและแผน

3

แนวทำง/วิธีกำรปฏิบัติ
1.คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และบุคลากรของวิทยาลัยฯร่วมกันวิเคราะห์องค์กรโดยใช้ SWOT Matrix เพื่อ
ทราบสถานะตนเอง
2.คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ทบทวนวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติด้าน
สาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พรบ.การศึกษาของชาติ พันธกิจ
วิทยาลัย กาหนดเป็นวิสัยทัศน์และกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้จาก SWOT Matrix กาหนด Goal Target KPI พร้อม
จัดทาแผนที่ยุทธศาสตร์ให้ครอบคลุมพันธกิจ และ Goal ตาม Balance Score Card
3.คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์จัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี ตามประเด็นยุทธศาสตร์ และกาหนด
งบประมาณที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทางการเงิน
4.งานนโยบายและแผนรวบรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปีและจัดทาเป็นรูปเล่ม เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์
กรณีเห็นชอบ งานนโยบายและแผนนาไปจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
กรณีไม่เห็นชอบ งานนโยบายและแผนนากลับไปทบทวนใหม่ร่วมกับคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ
5. งานนโยบายและแผนนาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 5 ปี แปลงไปจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีร่วมกับคณะกรรมการ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนกลยุทธ์ทางการเงินร่วมกับคณะกรรมการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
วิทยาลัยฯ
6.งานนโยบายและแผนรวบรวมแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนกลยุทธ์ทางการเงินและจัดทาเป็นรูปเล่ม เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
กรณีเห็นชอบ งานนโยบายและแผนนาแผนปฏิบัติการประจาปีไปถ่ายทอดและเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจาปีสู่การ
ปฏิบัติ
กรณีไม่เห็นชอบ งานนโยบายและแผนนากลับไปทบทวนใหม่ร่วมกับคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
7.งานนโยบายและแผนนาแผนปฏิบัติการประจาปีที่เป็นรูปเล่มแจกให้กับบุคลากรทุกคนเพื่อใช้ในการดาเนินงานตามแผน
ของแต่ละปีงบประมาณ
8. กลุ่มงานทุกกลุ่มดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี โดยรองผู้อานวยการทุกกลุ่มจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงาน
(PA) รายบุคคลกับบุคลากรในแต่ละกลุ่มเกี่ยวกับการดาเนินโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจาปีของแต่ละ
ปีงบประมาณ
9. งานแผนติดตามผลการดาเนินงานตามแผนรายไตรมาส ทุก 3 เดือน โดยติดตามในเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน
และกันยายน และสรุปผลการดาเนินงานทุก 6 เดือนและ 1 ปี ตามแบบฟอร์มสรุปผลโครงการในแต่ละปีงบประมาณ
10.งานนโยบายและแผนนาสรุปผลการดาเนินการทุก 6 เดือน และ 1 ปี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อ
นาผลการประเมินและข้อคิดเห็นไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการของปีงบประมาณถัดไป

4

ชื่อระบบ ระบบและกลไกการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
คำอธิบำย ระบบและกลไกการตรวจสอบการเงินและงบประมาณเป็นระบบการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
ค่ำเป้ำหมำย (KPI) มีการกากับติดตามตรวจสอบการเงินและงบประมาณตามที่กาหนด
ระบบและกลไกกำรตรวจสอบกำรเงินและงบประมำณ
ระบบ

กลไก
งานการเงินรับเอกสารขอเบิกจากเจ้าหนี้บุคคลภายนอก
และบุคคลภายในวิทยาลัย ที่มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ

เริ่มต้น
รับใบแจ้งหนี้/เอกสารขอเบิกจากผู้มีสิทธิ์เบิก
ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบ
ไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง

ผู้อานวยการพิจารณากรณีถกู ต้องอนุมัตใิ ห้เบิก
กรณีไม่ถูกต้องส่งคืนงานการเงินแล้วแจ้งเจ้าตัวทราบ

เสนอ ผอ.อนุมัติ
ถูกต้อง

งานการเงินจัดทาหน้างบขอเบิกในระบบ GFMIS พร้อม
ทาเรื่องขอจ่าย นาเสนอผู้อานวยการอนุมัติเบิก – จ่าย

จัดทาขอเบิกและขอจ่าย
ไม่ถูกต้อง
ขออนุมัติเบิกจ่าย
ถูกต้อง
บันทึกบัญชีกากับงบประมาณ
ไม่ถูกต้อง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน
ถูกต้อง
จัดทารายงานเสนอ สตง./สบช./ กกบ.
วิทยาลัยฯ

สิ้นสุด

งานการเงินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้เป็นไป
ตามระเบียบปฏิบัติ และระเบียบกระทรวงการคลังให้
ถูกต้องก่อนเสนอ ผอ.วิทยาลัยฯ ถ้าไม่ถกู ต้องให้ส่งคืนผู้มี
สิทธิ์เบิกแก้ไข

ผู้อานวยการพิจารณากรณีถกู ต้อง อนุมตั ิให้เบิก – จ่าย
ทั้งในหน้างบและทะเบียนคุมเช็ด และจ่ายให้เจ้าหน้าที่ผู้มี
สิทธิเบิกและบุคคลภายนอกที่ยื่นขอเบิกจ่ายเช็ค กรณีไม่
ถูกต้องส่งกลับงานการเงิน
จัดทาบัญชีประจาเดือนตามรายการใบสาคัญจ่าย ทั้งใน
ระบบ GFMIS และทะเบียนคุม โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในวิทยาลัยฯ ตรวจสอบเอกสารจ่ายและ
ทะเบียนให้ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้องให้
เรียบร้อย

งานบัญชีจัดทารายงานทางการเงินประจาเดือน โดยมีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ การใช้จ่าย นาเสนอ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และส่งรายงานให้ สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) / สถาบันพระบรมราชชนก
(สบช.) ทุกเดือน
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แนวปฏิบัติ
1
2
3
4
5
6
7

งานการเงินรับเอกสารขอเบิกจากเจ้าหนี้บุคคลภายนอกและบุคคลภายในวิทยาลัย ที่มสี ิทธิ์เบิก
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
งานการเงินตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ และระเบียบ
กระทรวงการคลังให้ถูกต้องก่อนเสนอ ผอ.วิทยาลัยฯ ถ้าไม่ถูกต้องให้ส่งคืนผู้มสี ิทธิ์เบิกแก้ไข
ผู้อานวยการพิจารณากรณีถูกต้องอนุมัติให้เบิก
กรณีไม่ถูกต้องส่งคืนงานการเงินแล้วแจ้งเจ้าตัวทราบ
งานการเงินจัดทาหน้างบขอเบิกในระบบ GFMIS พร้อมทาเรื่องขอจ่าย นาเสนอผู้อานวยการ
อนุมัติเบิก – จ่าย
ผู้อานวยการพิจารณากรณีถูกต้อง อนุมัติให้เบิก – จ่าย ทั้งในหน้างบและทะเบียนคุมเช็ด และ
จ่ายให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้มสี ิทธิเบิกและบุคคลภายนอกที่ยื่นขอเบิกจ่ายเช็ค กรณีไม่ถูกต้องส่งกลับงาน
การเงิน
จัดทาบัญชีประจาเดือนตามรายการใบสาคัญจ่าย ทั้งในระบบ GFMIS และทะเบียนคุม โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบภายในวิทยาลัยฯ ตรวจสอบเอกสารจ่ายและทะเบียนให้ถูกต้อง ถ้าไม่
ถูกต้องให้แก้ไขให้ถูกต้องให้เรียบร้อย
งานบัญชีจัดทารายงานทางการเงินประจาเดือน โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ การใช้จ่าย
นาเสนอกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ และส่งรายงานให้ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) /
สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) ทุกเดือน
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ชื่อระบบ: ระบบและกลไกการสรรหารองผู้อานวยการ/หัวหน้าภาค/หัวหน้างาน
คำอธิบำย: เป็นระบบและกลไกการสรรหารองผู้อานวยการ/หัวหน้าภาค/หัวหน้างาน
เป้ำหมำย รองผู้อานวยการ/หัวหน้าภาค/หัวหน้างาน มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ลำดับ
ขั้นตอน
1
เริ่มต้น

ปีกำรศึกษำ 2560
กลไก/คำอธิบำย
กาหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติของ
ตาแหน่งที่จะสรรหา
- รองผู้อานวยการ
- หัวหน้าภาค
- หัวหน้างาน

หลักฐำน

กาหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติ

2
นาเข้า
กรรมการบริหาร
พิจารณา

3

-งานพัฒนาบุคลากรนาหลักเกณฑ์
คุณสมบัติ
-นาเข้ากรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณา

กรรมการบริหารพิจารณาและปรับปรุง
หลักเกณฑ์
ปรับปรุง

4
วิพากษ์ในการ
ประชุม
ประจาเดือน

5

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลนา
หลักเกณฑ์เข้าในเวทีการประชุม
ประจาเดือน เพือ่ วิพากษ์

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ภายหลังการวิพากษ์
ปรับปรุง

6

-

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
ลงคะแนน

-กรรมการพิจารณาตามคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร
-รวบรวมคะแนน

A
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ลำดับ
ขั้นตอน
7
A

ปีกำรศึกษำ 2560
กลไก/คำอธิบำย
นาผลคะแนนของผู้สมัครเข้า
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา

หลักฐำน

นาเข้า
คณะกรรมการ
บริหารพิจารณา

8
ผู้อานวยการแต่งตั้ง

9
ประกาศให้รับทราบ

ผู้อานวยการลงนามแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือก

ประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการพิจารณาให้
รับทราบโดยทัว่ กัน

สิ้นสุด

แนวปฏิบัติ
1 กาหนดคุณลักษณะ คุณสมบัติของตาแหน่งที่จะสรรหา
- รองผู้อานวยการ
- หัวหน้าภาค
- หัวหน้างาน
2 -งานพัฒนาบุคลากรนาหลักเกณฑ์คุณสมบัติ
-นาเข้ากรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา
3 กรรมการบริหารพิจารณาและปรับปรุงหลักเกณฑ์
4 งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลนาหลักเกณฑ์เข้าในเวทีการประชุมประจาเดือน เพื่อวิพากษ์
5 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ภายหลังการวิพากษ์
6 -กรรมการพิจารณาตามคุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
-รวบรวมคะแนน
7 นาผลคะแนนของผู้สมัครเข้าคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณา
8 ผู้อานวยการลงนามแต่งตั้งผู้ที่ได้รบั การพิจารณาคัดเลือก
9 ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการพิจารณาให้รับทราบโดยทั่วกัน
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ชื่อระบบ : ระบบและกลไกการสรรหาบุคลากร
คำอธิบำย: เป็นระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากร
เป้ำหมำย : การสรรหาบุคลากรเป็นไปตามแผน
ลำดับ
ขั้นตอน
1
เริ่มต้น

กาหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะของ
บุคลากร
2

ปีกำรศึกษำ2560
กลไก/คำอธิบำย
กาหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะของ
บุคลากรที่ต้องการสรรหา
- ข้าราชการ
- พนักงานราชการ
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ลูกจ้างชั่วคราว

หลักฐำน

- รับสมัครตามประกาศและเงื่อนไข
รับสมัคร

3

- งานการเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน
ตรวจหลักฐาน

4
-

การทดสอบ
การสัมภาษณ์

5

- คณะกรรมการทดสอบ สอบความรู้
ความสามารถ และทักษะสาหรับการ
ปฏิบัติงาน
- คณะกรรมการดาเนินการสัมภาษณ์
เพื่อคัดเลือก
- ประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

สิ้นสุด
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แนวปฏิบัติ
1 กาหนดคุณสมบัติ/คุณลักษณะของบุคลากรที่ต้องการสรรหา
- ข้าราชการ
- พนักงานราชการ
- พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
- ลูกจ้างชั่วคราว
2 - รับสมัครตามประกาศและเงื่อนไข
3 - งานการเจ้าหน้าที่ตรวจหลักฐาน
4 - คณะกรรมการทดสอบ สอบความรู้ ความสามารถ และทักษะสาหรับการปฏิบัติงาน
- คณะกรรมการดาเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก
5 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
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ชื่อระบบ: ระบบและกลไกการธารงรักษาบุคลากร
คำอธิบำย: เป็นระบบและกลไกการธารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่
เป้ำหมำย มีการธารงรักษาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
ลำดับ
ขั้นตอน
1

เริ่มต้น

ปีกำรศึกษำ 2560
กลไก/คำอธิบำย
- บุคลากรใหม่รายงานตัวที่งานการ
เจ้าหน้าที่

หลักฐำน

รับรายงานตัว

2

- ดาเนินการปฐมนิเทศ โดยงานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ปฐมนิเทศ

3
ทอดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน

- บุคลากรใหม่ทดลองปฏิบัติงานตาม
หน้าที่/โครงสร้างที่รับผิดชอบระยะเวลา
6 เดือน

ประเมินผล

- หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบัติงาน
- รองผู้อานวยการที่เป็นผู้บังคับบัญชา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ใหม่
- รายงานผลการทดลองปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน

- บุคลากรที่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่/
ความรับผิดชอบ

4

5

6
พัฒนาบุคลากรตามนโยบาย
วิชาการ วิชาชีพ
7
-การให้สวัสดิการ ขวัญกาลังใจ
-ประเมินผลปฏิบัติราชการ
-การเตรียมความพร้อมก่อน
เกษียณ

A

- จัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
- บันทึกผลการพัฒนาบุคลากรในระบบ
ฐานข้อมูล
- คณะกรรมการสวัสดิการพิจารณาให้
รางวัล/สวัสดิการ เยี่ยมไข้ ของขวัญใน
วาระพิเศษ
- คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
พิจารณาส่งบุคคลเข้าคัดเลือกอาจารย์
ดีเด่น บุคลากรดีเด่น ด้านต่างๆ เชิดชู
เกียรติ
- คณะกรรมการประเมินปฏิบัติราชการ
พิจารณาความดีความชอบอย่างเป็น
ธรรมและเป็นระบบ
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ลำดับ
ขั้นตอน
8

A

ปีกำรศึกษำ 2560
กลไก/คำอธิบำย
คณะกรรมการบริหารพิจารณาการเลื่อน
ขั้น/การให้ขวัญกาลังใจ

หลักฐำน

คณะกรรมการ
บริหาร
พิจารณา
9

ประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้
บุคลากรทราบโดยทัว่ กัน
ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ

10
สิ้นสุดการปฏิบัติงาน

- สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
- การเกษียณ
- การลาออก
- ให้ออก

สิ้นสุด
แนวปฏิบัติ
1
- บุคลากรใหม่รายงานตัวที่งานการเจ้าหน้าที่
2
- ดาเนินการปฐมนิเทศ โดยงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3
- บุคลากรใหม่ทดลองปฏิบัติงานตามหน้าที่/โครงสร้างที่รับผิดชอบระยะเวลา 6 เดือน
4
- หัวหน้างานประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- รองผู้อานวยการที่เป็นผู้บังคับบัญชา ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่
- รายงานผลการทดลองปฏิบัติงาน
5
- บุคลากรที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่/ความรับผิดชอบ
6
- จัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
- บันทึกผลการพัฒนาบุคลากรในระบบฐานข้อมูล
7
- คณะกรรมการสวัสดิการพิจารณาให้รางวัล/สวัสดิการ เยี่ยมไข้ ของขวัญในวาระพิเศษ
- คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพิจารณาส่งบุคคลเข้าคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น ด้านต่างๆ เชิดชูเกียรติ
- คณะกรรมการประเมินปฏิบตั ิราชการพิจารณาความดีความชอบอย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ
8
คณะกรรมการบริหารพิจารณาการเลื่อนขั้น/การให้ขวัญกาลังใจ
9
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือกให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน
10 - สิ้นสุดการปฏิบตั ิงาน – การเกษียณ - การลาออก - ให้ออก
70

71

ชื่อระบบ : ระบบและกลไกการประเมินผลปฏิบัตริ าชการ
คำอธิบำย : เป็นระบบและกลไกการประเมินผลปฏิบัติราชการ
เป้ำหมำย การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปตามเกณฑ์
ลำดับ
ขั้นตอน
1
เริ่มต้น

ปีกำรศึกษำ2560
กลไก/คำอธิบำย
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
- กาหนดกรอบการประเมินผล
- กาหนด KPI
- กาหนดร้อยละการประเมินตามภาระ
งานที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐำน

- แต่งตั้งคณะกรรมการ
- กาหนดกรอบ/KPI
- ร้อยละการประเมินตามงานที่ได้รับ
มอบหมาย
2
วิพากษ์เกณฑ์ในการประชุม
ประจาเดือน

3

- กรรมการกาหนดเกณฑ์นาร่างเกณฑ์
การประเมินเข้าการประชุมประจาเดือน
เพื่อวิพากษ์

- นาร่างการประเมินผลที่ได้รับการ
วิพากษ์เข้ากรรมการบริหารพิจารณา
คณะกรรมการ
พิจารณา

4
แก้ไข

5
ประกาศใช้เกณฑ์
6
บุคลากรปฏิบัติงานตาม PA

7
รายงานผลตาม PA ในวงรอบ
ประเมิน

A

- แก้ไขร่างเกณฑ์ประเมินผลปฏิบัติ
ราชการตามมติคณะกรรมการบริหาร

- งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศ
เกณฑ์ให้ทราบ และใช้เกณฑ์ประเมินผล
ปฏิบัติราชการ
- บุคลากรปฏิบัติตามเกณฑ์ประเมินผล
และตัวชี้วัดทีได้รับมอบหมาย

- คณะกรรมการประเมินผลผลปฏิบัติ
ราชการ ประเมินให้คะแนนตาม
ผลสัมฤทธิ์ และสมรรถนะ
- กรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติ
ราชการ
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ลำดับ
ขั้นตอน

ปีกำรศึกษำ2560
กลไก/คำอธิบำย

หลักฐำน

A

8
คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน
9
ประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้รับทราบ
ผลปฏิบัติราชการ

10
- ลงโปรแกรมเลื่อนเงินเดือน
- ส่ง สบช.

- คณะกรรมการบริหารพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
- คณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบ
การเลื่อนเงินเดือนตามวงรอบ

- ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ทราบ
- บุคลากรรับทราบผลการปฏิบัติราชการ
และลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ
- งานการเจ้าหน้าที่ลงบันทึกใน
โปรแกรมเลือนเงินเดือน
- ส่งรายงานการเลื่อนเงินเดือนไป
สถาบันพระบรมราชชนก

สิ้นสุด
แนวปฏิบัติ
1 - แต่งตั้งคณะกรรมการ
- กาหนดกรอบการประเมินผล
- กาหนด KPI
- กาหนดร้อยละการประเมินตามภาระงานทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2 - กรรมการกาหนดเกณฑ์นาร่างเกณฑ์การประเมินเข้าการประชุมประจาเดือนเพื่อวิพากษ์
3 - นาร่างการประเมินผลที่ได้รับการวิพากษ์เข้ากรรมการบริหารพิจารณา
4 - แก้ไขร่างเกณฑ์ประเมินผลปฏิบตั ิราชการตามมติคณะกรรมการบริหาร
5 - งานพัฒนาทรัพยากรบุคคลประกาศเกณฑ์ให้ทราบ และใช้เกณฑ์ประเมินผลปฏิบตั ิราชการ
6 - บุคลากรปฏิบตั ิตามเกณฑ์ประเมินผลและตัวชี้วัดทีได้รับมอบหมาย
7 - คณะกรรมการประเมินผลผลปฏิบัติราชการ ประเมินให้คะแนนตามผลสัมฤทธิ์ และสมรรถนะ
- กรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบตั ิราชการ
8 - คณะกรรมการบริหารพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
- คณะกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนตามวงรอบ
9 - ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้บคุ ลากรทราบ
- บุคลากรรับทราบผลการปฏิบัตริ าชการและลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ
10 - งานการเจ้าหน้าที่ลงบันทึกในโปรแกรมเลือนเงินเดือน
- ส่งรายงานการเลื่อนเงินเดือนไปสถาบันพระบรมราชชนก
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