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คำนำ 
 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช มีวิสัยทัศน์ในการ “ผู้นำการผลิตบัณฑิตพยาบาลของ
คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนำของอาเซียน สร้างกำลังคนทางการ
พยาบาล เพื่อชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2569” การดำเนินงานระบบการบริหารหลักสูตร และ
บริหารองค์กรที่มีมาตรฐานจะส่งผลให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ บุคลากรทุกระดับจึงร่วมกันนำระบบสู่การ
ปฏิบัติ  มีการประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน ประเมินกระบวนการ และนำผลการประเมินมาปรับปรุง/
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องทำให้การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช เริ ่มจัดทำคู่มือบริหารคุณภาพโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบกลไก (พิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560) และเผยแพร่ให้บุคลากรทุกคนใน
องค์กรนำไปสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 มีการดำเนินงานโดยยึดหลัก PDCA ภายหลัง
การดำเนินงาน 3 ปี มีการประเมินระบบกลไกการบริหารคุณภาพทุกปี เพื่อนำผลมาพัฒนาระบบและ
กลไกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2564 งานยุทธศาสตร์ดำเนินการประเมินระบบและกลไกรอบ 6 
เดือน และ 9 เดือน สรุปผลการประเมินการนำระบบและกลไกเผยแพร่ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  มีการ
นำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาและปรับระบบและกลไก เพื่อให้สามารถนำไปสู่แนวปฏิบัติที ่ดี  ผลการ
ดำเนินงานพบว่า จากระบบและกลไกระดับหลักสูตรจำนวน 20 ระบบ มีการปรับปรุงระบบและกลไก 
ระดับหลักสูตร จำนวน 13 ระบบ และคงดำเนินงานตามระบบ และกลไกเดิม 7 ระบบ  ระบบและกลไก
ระดับคณะ จำนวน 21 ระบบ มกีารปรับปรุงจำนวน 2 ระบบ และคงดำเนินงานตามระบบ และกลไกเดิม 
19 ระบบ รวม รวมมีระบบและกลไกตามคู่มือบริหารคุณภาพทั้งสิ้น 41 ระบบ ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยครั้งที่ 5 /2564 ลงวันที่ 24 
พฤษภาคม 2564  และให้เผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางใน
การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 
  

     งานยุทธศาสตร์ 
         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช 

                                                     24 พฤษภาคม 2564 
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สารบัญ 
ส่วนที่                                            เนื้อหา หน้าที ่

 บทนำ จ 
1 คู่มือการบริหารคุณภาพระดับหลักสูตร  
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
  -ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ 3 
  -ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 9 
  -ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
15 

  -ระบบและกลไกการจัดการข้อร้องเรียน 26 
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจำหลักสูตร  
  -ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 33 
  -ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 41 
  -ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
49 

 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน    
  -ระบบและกลไกการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 56 
  -ระบบและกลไกการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตาม

ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
62 

  -ระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน 68 
  -ระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ

แผนการเรียนรู้(มคอ 3 และมคอ 4) และการจัดการเรียนการ
สอน 

76 

  -ระบบและกลไกการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย  การ
บริการวิชาการทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

88 

  -ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

95 

  -ระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

103 

  -ระบบและกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
(มคอ.5 มคอ.6) 

112 

  -ระบบและกลไกการกำกับการประเมินหลักสูตร (มคอ.7) 120 
  -ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา 126 
  -ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร 131 
  - ระบบและกลไกการปิดหลักสูตร 136 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  -ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 139 
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ส่วนที่                                            เนื้อหา หน้าที ่
2 คู่มือการบริหารคุณภาพระดับคณะ  
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
  -ระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและ

แนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
151 

 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
  -ระบบและกลไกการบริหารจัดการ การผลิตผลงานวิจัย ผลงาน

วิชาการและงานสร้างสรรค์ 
159 

  -ระบบและกลไกการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค ์

166 

  -ระบบและกลไกการลาไปผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค ์

173 

  -ระบบและกลไกการไปนำเสนอ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ 
งานสร้างสรรค ์

178 

  -ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย ผลงานวชิาการ
และงานสร้างสรรค์ 

183 

  -ระบบและกลไกการจัดการความรู้ 190 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
  -ระบบและกลไกการบริหารจัดการการบริการวิชาการแก่สังคม 194 
  -ระบบและกลไกการจัดบริการวิชาการแก่สังคม 199 
  -ระบบและกลไกการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
204 

 องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม  
  -ระบบและกลไกทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 210 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
  -ระบบและกลไกการจัดทำแผนกลยุทธ์ 216 
  -ระบบและกลไกการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 225 
  -ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 234 
  -ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช   
242 

  -ระบบและกลไกการกำกับติดตามการประกัน 
คุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย 

251 

  -ระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล 256 
  -ระบบและกลไกการยกย่องเชิดชูบุคลากร 263 
  -ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร 269 
 งานพัสดุงาน -ระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 277 
 การเงิน และบัญชี -ระบบและกลไกการเบิก-จ่ายเงินราชการ 285 
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ส่วนที่                                            เนื้อหา หน้าที ่
3 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ตามความสอดคล้อง

กับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
294 
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บทนำ 
 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงสาธารณสุขและเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล ลำดับที่ 2 ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 
90/6 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และ
อนามัย” สังกัดกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค เปิดทำการครั ้งแรกวันที ่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2492                
รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิลำเนาในเขตภาคเหนือเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตร
การพยาบาล และผดุงครรภ์ โดยการบริหารงานของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธชินราชต่อมา
ในปี พ.ศ. 2517 เปลี่ยนมาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช” วันที่ 14  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช” สังกัด
สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันพระบรมราชชนก ในปี                 
พ.ศ. 2539 เนื ่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานนามใหม่ให้แก่สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข เป็น “สถาบันพระบรมราชชนก” 

วิทยาลัยมีการพัฒนาการดำเนินงานมาโดยลำดับ มีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ในปีพ.ศ. 2539 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลตามโครงการจัดตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จนสิ้นสุดโครงการเมื่อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ดำเนินการผลิตบัณฑิตพยาบาล
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศมาแล้ว มากกว่า 9,000 คน และ
พัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง 
 
ปรัชญา   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชื่อว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
สากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จาก การบริการวิชาการ การวิจัย มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งการส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ ่น  จะส่งผลให้บัณฑิตมีความสามารถทางวิชาชีพพยาบาลและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่                    
พึงประสงค์ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้
ของชุมชน 
ปรัชญา คณะพยาบาลศาสตร์ 

ความสำเร็จที่แท้จริง อยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ  คณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จึงมีความเชื่อว่า พยาบาล ที่จะสร้างสุขภาวะแก่ชุมชนเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ต้องมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พยาบาล ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ 
ดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและใช้ 
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มี 
ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็น ทีมได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ วิจัยและนำผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 
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วิสัยทัศน์  
  “ผู้นำการผลิตบัณฑิตพยาบาลของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล
ชั้นนำของอาเซียน สร้างกำลังคนทางการพยาบาล เพ่ือชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2569”  
พันธกิจ ประกอบด้วย  

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับแนวนโยบาย
แห่งรัฐ 

พันธกิจที่ 2 วิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ 3 ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยเน้นความร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุข
ภาวะชุมชน 

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 
๑. ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 5 งาน คือ  

- งานบริหารทั่วไป แบ่งออกเป็น  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ และงานรักษาความปลอดภัย 

- งานทรัพยากรบุคคลและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ และงานห้องสมุด 
- งานประกันคุณภาพการศึกษา  
- งานยุทธศาสตร์ 

2. ฝ่ายวิชาการประกอบด้วย 3 งาน และ 6 สาขาวิชา   
- งานทะเบียนวัดและประเมินผลและศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล 
- งานกิจการนักศึกษาและสวัสดิการนักศึกษา 
- งานจัดการศึกษาและหลักสูตร  
- 6 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
สาขาวิชาการพยาบาลผู ้ใหญ่และผู ้ส ูงอายุ สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  และสาขาวิชาบริหารการพยาบาลและ
พัฒนาวิชาชีพ  

3. ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ประกอบด้วย 3 งาน คือ  
- งานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม วารสาร จริยธรรมและวิเทศสัมพันธ์   
- งานบริการวิชาการและศูนย์ความเป็นเลิศ 
- งานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
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บทนำ 
 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงสาธารณสุขและเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล ลำดับที่ 2 ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 
90/6 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และ
อนามัย” สังกัดกองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค เปิดทำการครั ้งแรกวันที ่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2492                
รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิลำเนาในเขตภาคเหนือเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตร
การพยาบาล และผดุงครรภ์ โดยการบริหารงานของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธชินราชต่อมา
ในปี พ.ศ. 2517 เปลี่ยนมาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช” วันที่ 14  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช” สังกัด
สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันพระบรมราชชนก ในปี                 
พ.ศ. 2539 เนื ่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานนามใหม่ให้แก่สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข เป็น “สถาบันพระบรมราชชนก” 

วิทยาลัยมีการพัฒนาการดำเนินงานมาโดยลำดับ มีการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ในปีพ.ศ. 2539 ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาลตามโครงการจัดตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จนสิ้นสุดโครงการเมื่อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาล ในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ดำเนินการผลิตบัณฑิตพยาบาล
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เข้าสู่ระบบสุขภาพของประเทศมาแล้ว มากกว่า 9,000 คน และ
พัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง 
 
ปรัชญา   

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชื่อว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
สากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จาก การบริการวิชาการ การวิจัย มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งการส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ ่น  จะส่งผลให้บัณฑิตมีความสามารถทางวิชาชีพพยาบาลและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่                    
พึงประสงค์ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้
ของชุมชน 
ปรัชญา คณะพยาบาลศาสตร์ 

ความสำเร็จที่แท้จริง อยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ  คณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก จึงมีความเชื่อว่า พยาบาล ที่จะสร้างสุขภาวะแก่ชุมชนเพ่ือ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ต้องมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พยาบาล ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ 
ดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและใช้ 
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม มี 
ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีภาวะผู้นำ และสามารถทำงานเป็น ทีมได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ วิจัยและนำผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 
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ส่วนที่ 1 
คู่มือการบริหารคุณภาพระดับหลักสูตร 

 
 การดำเนินงานบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่มี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ดังนั้นการกำหนดระบบ และกลไกการดำเนินงานตั้งแต่การรับนักศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา 
และควบคุมคุณภาพอาจารย์ผู้สอนกระบวนการจัดการศึกษา และการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จึงเป็น
เครื่องมือสำคัญในการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่คุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชิน
ราชได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงจัดทำคู ่มือการบริหารคุณภาพระดับหลักสูตร 
ประกอบด้วยระบบ และกลไก จำนวน 20 ระบบ   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
คำอธิบายรหัสเอกสาร  
รหัสตัวที่ 1   PM หมายถึง Procedure Manual 
รหัสตัวที่ 2   Ed หมายถึง งานวิชาการ (Education ) 
  Sa หมายถึง งานกิจการนักศึกษา (Student Affair)       
        Re หมายถึง งานวิจัย (Research)  
  As หมายถึง งานบริการวิชาการ (Academic Services) 
  Hr หมายถึง งานพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) 
  S หมายถึง งานยุทธศาสตร์ฯ (Strategy) 
  Qa หมายถึง งานประกันคุณภาพการศึกษา  (Quality Assurance) 
รหัสตัวที่ 3-4     00    หมายถึง ลำดับเลขของระบบกลไกในงานนั้นๆ 
ระดับหลักสูตร 

รหัสเอกสาร ชื่อระบบ และกลไก 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

PM- Ed 01 -ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ 
PM- Sa 01 -ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
PM- Sa 02 -ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 
PM- Sa 03 -ระบบและกลไกการจัดการข้อร้องเรียน 

 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
PM- Ed 02 -ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
PM- Ed 03 -ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
PM- Ed 04 -ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน   
PM- Ed 05 -ระบบและกลไกการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
PM- Ed 06 -ระบบและกลไกการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์

สาขานั้นๆ 
PM- Ed 07 -ระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน 
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รหัสเอกสาร ชื่อระบบ และกลไก 
PM- Ed 08 -ระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ 3 

และมคอ 4) และการจัดการเรียนการสอน 
PM- Ed 09 -ระบบและกลไกการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทาง

สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
PM- Ed 10 -ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
PM- Ed 11 -ระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
PM- Ed 12 -ระบบและกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 มคอ.6) 
PM- Ed 13 -ระบบและกลไกการกำกับการประเมินหลักสูตร (มคอ.7) 
PM- Ed 15 -ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา 
PM- Ed 16 -ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร 
PM- Ed 17 - ระบบและกลไกการปิดหลักสูตร 

 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
PM- Ed 14 -ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม่ 
รหัสเอกสาร PM-Ed 01  
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1.วัตถุประสงค ์

 เพื ่อให้การดำเนินการรับนักศึกษามีความสอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย และสถาบัน                 
พระบรมราชชนก ชัดเจน โปร่งใส และเชื่อถือได้ และได้ผู้เข้าศึกษาตรงตามที่หลักสูตรกำหนด 
 
2.ขอบเขต 

ศึกษานโยบายการรับนักศึกษาของวิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก ครอบคลุมการ
ดำเนินการตั้งแต่ มอบหมายความรับผิดชอบ การจัดทำแผนการรับนักศึกษา ดำเนินการ การประเมิน
กระบวนการรับนักศึกษา และนำผลมาปรับปรุง 
 
3.คำนิยาม 

การรับนักศึกษา หมายถึง กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและตามนโยบาย
ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ในแต่ละปีการศึกษา   
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ  

4.1 จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ของจำนวนเป้าหมายตามที่หลักสูตรกำหนด  

4.2 จำนวนนักศึกษาใหม่เทียบกับเป้าหมายตามแผนการรับของสถาบันพระบรมราชชนก ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90  

4.3 ไม่มีข้อร้องเรียนในการรับนักศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
5.ความรับผิดชอบ 
 รองผู้อำนวยการฯกลุ่มวิชาการ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้างานจัดการศึกษา 
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6.ผังขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ : การรับนักศึกษาใหม ่
วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 

 
 
 

   

 
P 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับ
นักศึกษา ประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องโดยมี
ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานกรรมการ รอง
ผู้อำนวยการฯกลุ่มวิชาการ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ พร้อมกำหนดบทบาท
หน้าท่ี 
1.2 ประชุมวิเคราะห์ผลการปฏิบตัิงาน
ปัญหาที่ผ่านมา ทบทวนระบบการรับ
นักศึกษาของ สถาบันพระบรมราชชนก 
(สบช.) และ วพบ.พุทธชินราช  
1.3 ศึกษาแผนรับนักศึกษาใน มคอ. 2 
จำนวนโควตาที่วิทยาลัยได้รับจาก สบช. 
รวมทั้งศึกษานโยบาย ระเบยีบ และขั้นตอน
ในคู่มือการรับนักศึกษาของสบช.  
1.4 ทบทวนเป้าหมายการผลิตตามที่มคอ.2 
และ สบช. กำหนด  
1.5 ดำเนินการวางแผนการรับนักศึกษา ให้
สอดคล้องกับแผนของคณะพยาบาลศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก โดยจัดทำ
โครงการ การรับนักศึกษาใหม่ประกอบด้วย 
กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การรบัสมัคร 
การเตรียมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
เตรียมงบประมาณ  
1.6 เสนอผู้เกี่ยวข้องอนุมัติ  

- ผู้อำนวยการ 
- คณะกรรมการ
ดำเนินการรับ
นักศึกษา  

1.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินการรับ
นักศึกษา 
2. โครงการ การ
รับนักศึกษาใหม่  

 
 
 
 

 
 
 

 

  2.1 พิจารณาโครงการ  
 

ผู้อำนวยการ 
 
 
 

1. โครงการการรับ
นักศึกษาใหม่  
 

 
D 

  
 
 
 
 

3.1 ดำเนินการรับนักศึกษาตามประกาศ
ของสถาบันพระบรมราชชนก ได้แก่ ระบบ
รับตรงจากพ้ืนท่ี ระบบรับตรง และระบบ
รับกลาง ตามขั้นตอนปฏิบตัิ ดังนี้ 

- คณะกรรมการ
ดำเนินการรับ
นักศึกษา (ตรวจ
หลักฐานทั่วไป 
สัมภาษณ์ 

1. บันทึกการประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินการรับ
นักศึกษาใหม่ 

เริ่มต้น 

3. ดำเนินการรับ
นักศึกษาใหม ่

2.พิจารณา 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

1.วางแผนการดำเนินงาน
การรับนักศึกษาใหม ่
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทั้งระบบ 
การรับตรงจากพ้ืนท่ี ระบบรับตรง และ
ระบบรับกลางทาง www.bcnb.ac.th 
และ admission.pi.th/ admission/ 
index.php/info  โดยระบุ  
- เกณฑ์การสมัคร 
- วิธีการลงบันทึก / กรอกข้อมูลในเอกสาร
ทั้งในเอกสาร หรือระบบ online 
3.1.2 ดำเนินการรับสมัครตามระเบียบ
และปฏิทินของสถาบันพระบรมราชชนก 
3.1.3 ดำเนินการคัดเลือกตามปฏทิิน คือ 
       1) ระบบรับตรงจากพ้ืนท่ีดำเนินการ 
ตามแนวทางปฏิบัติของสถาบันพระบรม
ราชชนก หรือ วิทยาลัยฯ 
      2) ระบบรับตรง และรับกลาง 

-  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ทางการศึกษา คุณสมบัตติามสิทธิเฉพาะ
โควตาตามประกาศของสถาบันพระบรม
ราชชนก  

- ดำเนินการสมัภาษณ์ตาม 
ประเด็นที่กำหนด 

- คณะกรรมการพิจารณาตดัสิน 
ผลการสอบสัมภาษณ ์

- บันทึกผลการตรวจสอบเอกสาร 
ทั่วไป คณุสมบตัิตามสิทธเิฉพาะโควตา และ
ผลคะแนนสมัภาษณ์ในระบบของสถาบัน
พระบรมราชชนก 

- ประกาศรายช่ือผู้สิทธิเข้าศึกษา 
- คณะกรรมการพิจารณาผลการ 

ตรวจร่างกาย 
- บันทึกผลการตรวจร่างกายใน 

ระบบของสถาบันพระบรมราชชนก 
- ประกาศรายช่ือนักศึกษาใหม ่

3.2 เลขานุการคณะกรรมการรับนกัศึกษา
ใหม่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ  
3.3 คณะกรรมการประมวลผลบันทึกและ
ลงรายงานผลการรับนักศึกษาใหมเ่ข้าสู่
ระบบการรับนักศึกษาใหม่ของสถาบันพระ
บรมราชชนก 

พิจารณาผลการ
ตรวจร่างกาย  
ประมวลผล)  
 
 
 
 
 
 
- คณะกรรมการ
สัมภาษณ์  
- คณะกรรมการ
ตัดสินผลการ
ตรวจร่างกายและ
สัมภาษณ ์
- คณะกรรมการ
ประมวลผล
และตดิตาม
ผู้สมคัร 
 

2. บันทึกรายงานผล
การตรวจหลักฐาน
ทางการศึกษาการ
สัมภาษณ์ ผลการ
พิจารณาผลการ
ตรวจร่างกาย และ
รายชื่อนักศึกษาใหม่ 
แต่ละรอบของ 
การรับ 
 
 
 

http://www.bcnb.ac.th/
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

3.4 จัดทำรายงานเป็นหนังสือราชการส่ง
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก 
ผ่านระบบ E-สารบรรณ 

C  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

4.1 ประเมินผลการรับนักศึกษาตาม
ตัวช้ีวัดสำคญัที่กำหนด 
4.2 สำรวจความพึงพอใจต่อระบบการรับ
นักศึกษาใหม่ 
4.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ประเมินกระบวนการรับนักศึกษา ค้นหา
ปัญหา อุปสรรครายงานผู้อำนวยการ 
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยฯ และสบช.  

- รองผู้อำนวย 
การกลุ่มวิชาการ  
- อาจารย์ผูร้ับ  
ผิดชอบหลักสูตร 
- คณะกรรมการ
ดำเนินการรับ
นักศึกษา  

1.สรุปรายงานการ
ประชุมคณะกรรม 
การเรื่องผลการรับ
นักศึกษาตามตัวช้ีวัด
สำคัญที่กำหนดและ
ผลการประเมิน
กระบวนการรับ
นักศึกษา 

  
 
 
 

 
 

  5.1 พิจารณาและให้ความเห็นเพิ่มเติม 
 
 
 

- คณะกรรม 
การบริหาร
วิทยาลัย 
 

1. สรุปรายงานการ
ประชุมกรรมการ 
บริหารของวิทยาลยั 

A 
 

  6.1 นำผลการประเมินผลลัพธ์ของการรับ
นักศึกษาและผลการประเมินกระบวนการ 
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยมาปรับปรุง  

- คณะกรรม 
การดำเนินงาน
รับนักศึกษา  

2.รายงานผลการ
ดำเนินงาน
โครงการการรับ
นักศึกษาใหม่  

      

 
7.เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) 
 7.2 คู่มือการรับนักศึกษาใหม่  
 7.3 ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนนก  
 7.4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 7.5 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557   
 
8.แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการรับนักศึกษาใหม่  
 8.2 แบบบันทึกการตรวจหลักฐาน สัมภาษณ์ ผลการตรวจร่างกาย การชำระเงิน (ระบบบันทึก
ของสถาบันพระบรมราชชนก) 

 
 
 

6. นำผลการ 
ประเมินไปปรับปรุง 

 

สิ้นสุด 

5.พิจารณา 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

 4.ประเมินผลการ 
รับนักศึกษา 
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9.เอกสารบันทึก 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา

จัดเก็บ 
วิธีการจัดเก็บ 

1. แบบสำรวจความ 
พึงพอ ใจต่อระบบการรับ
นักศึกษาใหม่ 

ธุรการวิชาการ ห้องวิชาการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
- เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. แบบบันทึกการตรวจ
หลักฐาน สัมภาษณ์ ผล
การตรวจร่างกาย การ
ชำระเงิน (ระบบบันทึก
ของสถาบันพระบรมราช
ชนก) 

ธุรการวิชาการ ห้องวิชาการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
- เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
10. ระบบการติดตามและประเมินผล 

ผลลัพธ์ที่สำคัญของกระบวนการนี้  ซึ่งแสดงความสำเร็จของกระบวนงานคือ 
 10.1 จำนวนนักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
ของจำนวนเป้าหมายตามที่หลักสูตรกำหนด  
 10.2 จำนวนนักศึกษาใหม่เทียบกับเป้าหมายตามแผนการรับเข้าตามกำหนดของ สบช. ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90  
 10.3 ไม่มีข้อร้องเรียนในการรับนักศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.จำนวนนักศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่หลักสูตรกำหนด 

1.จำนวนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
ของจำนวนเป้าหมายตามที่หลักสูตรกำหนด 

ร้อยละ 95 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(จำนวนนักศึกษาที่รับได้/จำนวน
นักศึกษาตามเป้าหมาย) 

x 100 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี รายงาน - งานสาร
บรรณฝ่าย
วิชาการ 

2.ระดับความสำเร็จของการ
รับนักศึกษา ตามที่ สบช. 
กำหนด (วันจันทร์แรกของ
เดือนกันยายน)  
 
 
 

2. จำนวนนักศึกษาใหม่เทียบกับเป้าหมายตาม
แผนการรับของสบช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90  

ร้อยละ 90 
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สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(จำนวนนักศึกษาที่รับได้/
จำนวนนักศึกษาตามเปา้หมาย) 

x 100 

คะแนน 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานสารบรรณ
ฝ่ายวชิาการ 

3. ไม่มีข้อร้องเรียนในการรับ
นักศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. ไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

- คน 1 ครั้ง/ปี รายงาน - งานสาร
บรรณฝ่าย
วิชาการ 
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ระบบและกลไก 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

รหัสเอกสาร PM-SA 01 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้ 
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์   

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัว ด้านวิชาการ ด้านการใช้ชีวิต
ในการที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ พร้อมที่จะเรียนตามที่หลักสูตรกำหนด และสำเร็จ
การศึกษาในระยะเวลาที่กำหนด 

 
2. ขอบเขต  

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา การดำเนินการ การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน 
 
3. คำนิยาม 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หมายถึง กระบวนการประเมินความพร้อมของนักศึกษา
ใหม่ในด้านสมรรถภาพการเรียน วิธีการเรียน ความสามารถในการปรับตัว และอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผล
มาจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามสภาพการจริงของนักศึกษาและ
สอดคล้องกับหลักสูตรกำหนด 

 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ  

4.1 อัตราคงอยู่ของนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 95 
4.2 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาอยู่ใน

ระดับดี ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4.3 ระดับความรู้ของนักศึกษา อยู่ในระดับดีข้ึนไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51 ขึ้นไป) 

 
5.ความรับผิดชอบ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้างานจัดการศึกษาและทะเบียน หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจำชั้น และคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 
ชื่อกระบวนการ: การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

วิธีปฏิบัติ 
วงจร

คุณภาพ 
ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
   

 
  

P  1.1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รอง
ผ ู ้อำนวยการฝ ่ายว ิชาการ อาจารย์
ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้างานจัด
การศึกษาฯ และหัวหน้างานกิจการ
นักศึกษาประชุมคัดเลือกอาจารย์ประจำ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำเพื่อจัดทำ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาและปฏิบัติหน้าที่
ดำเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาเสนอให้ผู้อำนวยการพิจารณา
ลงนาม 
1.2.คณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
  1.2.1 ศึกษาหลักสูตรในประเด็นปัญหา
ของนักศึกษาแรกเข้าและกลยุทธ์ในการ
ดำเน ินการแก ้ไขป ัญหาตามว ิธ ีการ
ดำเนินการที่หลักสูตรกำหนด 
  1.2.2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีรบัใหม ่
  1.2.3 ศึกษาทบทวนวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
1.3.จัดทำแผนการเตรยีมการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามผลการ
วิเคราะหซ์ึ่งประกอบด้วย 
  1.3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ 
  1.3.2 การเตรียมความพร้อมดา้น
วิชาการ และด้านการใช้ชีวิต 
1.4.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเสนอ
แผนการเตร ียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาเข้ารับการพิจารณาอนุมัต ิจาก
คณะกรรมบริหารวิทยาลัย 

-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
-หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 

1. รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

  2.1 คณะกรรมการบร ิหารว ิทยาลัย
พิจารณาหากเห็นชอบอนุมัติและสั่งการ
ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยครั้ง
ที่....ลงวันที่....หน้า
..... 

เริ่มต้น 

1.วางแผนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้า

ศึกษา 

2.พิจารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัต ิ
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

D  3.1คณะกรรมการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาจัดทำโครงการเพื ่อขอ
อนุมัต ิและ จัดทำแบบประเมินความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา ได้แก่ แบบประเมนิ
ท ักษะการ เร ี ยนในศตวรรษท ี ่  21 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ป ร ั บ ตั ว 
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ  
3.2 ดำเนินการประเมินความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาของนักศึกษาตามแบบประเมิน
ที่กำหนด(pre test) 
3.3 วิเคราะห์ตรวจสอบและสรุปผลการ
ประเมินใน 3.2 มาประชุมออกแบบ
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาตามแผนที่กำหนด 
3.4 ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาตามกิจกรรมที่กำหนด 
  3.4.1 กิจกรรมการปฐมนิเทศ 
  3.4.2 กิจกรรมการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 
3.5 ดำเนินการประเมินความพร้อมกอ่น
เข้าศึกษาหลังจากการเตรียมความพร้อม
(post test) 

คณะกรรมการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 

1.โครงการการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาปี
การศึกษา.... 
2. รายงานการ
ประเมินโครงการ
การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา
ปีการศึกษา.... 

C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1คณะกรรมการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา อาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
และผ ู ้ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ร วบรวมผลการ
ดำเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษาตามตัวชี ้วัดความสำเร็จของ
ระบบได้แก ่
  4.1.1 อัตราคงอยู่ของนักศึกษาในช้ันปี
ที่ 1 ร้อยละ 95 
  4.1.2 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาใหม่มี
ความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยมาก 
กว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
   4.1.3 ระดับความรู้ของนักศึกษา อยู่
ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 
3.51 ข้ึนไป) 
4.2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา อาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

- คณะกรรมการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
- หัวหน้างานจัด
การศึกษาฯ  
- หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา
และผูเ้กี่ยวข้อง 

1.รายงานการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานการ
เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา 
2.รายงานการ
ประเมินกระบวนการ 
เตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาและ
แนวทางการพัฒนา 
 

3.การดำเนินการ
เตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษา 

4.การประเมินผล       
การดำเนินงาน 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

           และผ ู ้ เก ี ่ ยวข ้องร ่ วมก ัน ประเมิน
กระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาและจัดทำแนวทางพัฒนาตามผล
การประเมิน  
4.3 นำผลการประเมินในข้อ 4.1.1 และ
4.1.2 และแนวทางการพัฒนาตามผล
การประเมิน รายงานต่อคณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยเพื่อรับข้อเสนอแนะใน
การพัฒนา 

C  
 
5.พิจารณา 
   

5.1 คณะกรรมการบร ิหารว ิทยาลัย
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ครั้งท่ี....ลงวันท่ี...หน้า 

A  
 
 
 
 
 

6.1 นำผลการประเมิน และข้อเสนอ 
แนะจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
ไปปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป 
6.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติที่ดี 
6.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร รอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2.รายงานแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคยีงผลการ
ดำเนนิงานกับหน่วย 
งานท่ีคัดสรร  
3.รายงานแนว
ปฏิบัติที่ด ี
4.รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

   
 

  

7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  

7.2 ศึกษาเอกสารอิเล ็กทรอนิกส์จากเว ็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษาของสถาบัน             
พระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th 
 7.3 http://www.facebook.com/pi.admission 
 7.4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ.....วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 7.5 บัญชีรายชื่อนักศึกษาใหม่ 
 7.6 แฟ้มประวัตินักศึกษาใหม่ 
8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบประเมินทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21  

8.2 แบบประเมินความสามารถในการปรับตัว  
8.3 แบบทดสอบภาษาอังกฤษ  
8.4 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ 

6. นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุง 

ไม่อนุมัติ 

อนุมตั ิ

สิ้นสุด 

http://admission.pi.in.th/
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8.5 แบบประเมินความรู้ในการเรียนของนักศึกษา 
9.การบันทึกเอกสาร 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.แฟ้มประวัตินักศึกษา
ใหม่ 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.รายงานการประเมินผล
การดำเนินงานการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.รายงานการประเมิน
กระบวนการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาและ
แนวทางการพัฒนา 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

6.รายงานผลการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7.รายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถอดบทเรียน หรือ
เทียบเคียงผลการดำเนิน 
งาน กับหน่วยงานที่คัดสรร  

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.รายงานแนวปฏิบัติที่ดี ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

9.รายงานการเผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ด ี

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 

ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  
10.1 อัตราคงอยู่ของนักศึกษาในชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 95 
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10.2 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจต่อการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาอยู่
ในระดับดี ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

10.3 ระดับความรู้ของนักศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51 ขึ้นไป) 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1. อัตราคงอยู่ของนักศึกษาใน
ชั้นปีที่ 1 

1. อัตราคงอยู่ของนักศึกษาในชั้นปีที่ 1  
 

ร้อยละ 95 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนนักศึกษาใหม่ที่ยังคงอยู่
ในชั้นปีที่ 1x100/จำนวน
นักศึกษาใหม่ทั้งหมด 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2. ความพึงพอใจต่อการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

2. ร้อยละของนักศึกษาใหม่มีความพึงพอใจต่อการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

ร้อยละ 100
ค่าเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 
จากคะแนนเต็ม 
5 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(ค่าคะแนนรวมความพึงพอใจ/
จำนวนข้อคำถาม)/จำนวน
นักศึกษาใหม่ทั้งหมด 

ค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาใหม่ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5x100/
จำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(ค่าคะแนนรวมความสุข/
จำนวนข้อคำถาม)/จำนวน
นักศึกษาใหม่ทั้งหมด 

ค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาใหม่ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5x100/
จำนวนนักศึกษาใหม่ทั้งหมด 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

 
 



คู่มือบริหารคุณภาพ (ฉบับปรับปรงุ 2564) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  หน้า | 15  
 

 ระบบและกลไก 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

รหัสเอกสาร PM-SA 02 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์   

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ มีอัตลักษณ์บัณฑิตในการบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เกิดผลลัพธ์ผู ้เรียนตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
 
2. ขอบเขต  

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการวางแผน การดำเนินการ การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน 
 
3. คำนิยาม 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา หมายถึง กระบวนการในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอก
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณลักษณะผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ มีอัตลักษณ์บัณฑิตในการบริการสุขภาพด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 และสมรรถนะสากล โดยมีการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเสริมหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 6 ด้านได้แก่ 

1.กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีกำหนดโดยสถาบัน 
2.กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
4.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
5.กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
6.กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ

ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ และผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน หรือกิจกรรม

เสริมหลักสูตรที่ดำเนินการทั้งโดยวิทยาลัยและสโมสรนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับ
การพัฒนา ด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ เป็นบุคคลมีความรู้ความสามารถรอบรู้ด้านต่างๆ (Leaner person) เป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม(Innovative co-creator) และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active citizen)กล้าหาญทาง
จริยธรรม ทั้งในบทบาทของ Thai citizen  and Global citizen ผู้รวมถึงกิจกรรมการให้ความรู้ทักษะ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ทักษะ ความรู้ที่จำเป็นในการเรียนรู้ใน ภาคทฤษฎี
และการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ซึ่งทักษะในศตวรรษที่ 21 
ของกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563) ประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้ 3 Rs 
x 8 Cs ได้แก่  

3 Rs ได้แก่ Reading (อ่านออก), (W) Riting  (เขียนได้) และ (A) Rithmetics (คิดเลขเป็น) 
8 Cs ได้แก่ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไขปัญหา ( Critical thinking and 

Problem Solving : C1 ), ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ( Creative and Innovation : C2) 
, ทักษะด้านการสื่อสาร และความร่วมมือ ( Communication and Collaboration: C3), ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( Computing and ICT Literacy: C4), ทักษะด้าน
การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ ( Teamwork and Leadership: C5), ทักษะด้านความเข้าใจความตา่ง
วัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ ( Cross Cultural Understanding: C6) ทักษะด้านอาชีพและทักษะการ
เร ียนร ู ้  (Career and Learning Skills: C7) ทักษะด้านคุณธรรม มีเมตตากร ุณา มีระเบ ียบว ินัย 
(Compression: C8) 

 
อัตลักษณ์บัณฑิต หมายถึง บุคลิกภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตพยาบาลในการให้บริการ

สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วย พฤติกรรมบริการด้าน จิตบริการ การคิดเชิงวิเคราะห์ 
และการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม 

 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ  

4.1 ร้อยละ100 ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตอยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ร้อยละ100 ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีผลการประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่
ในระดับดีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 4.3 ร้อยละ100 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันพระ
บรมราชชนกกำหนด 

4.4 ร้อยละ 80 ของบัณฑิตมีผลการประเมินคุณลักษณะผลลัพธ์ผู ้เรียนตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561อยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
5.ความรับผิดชอบ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้างานจัดการศึกษาและทะเบียน หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ อาจารย์ประจำชั้น และคณะกรรมการ 
 
6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 

ชื่อกระบวนการ: การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
วิธีปฏิบัติ          
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P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รอง 
ผอ. ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร หัวหน้างานจัดการเรียนการ
สอนฯ และหัวหน้างานกิจการนักศึกษา
ประชุมแต่งต ั ้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนานักศ ึกษา ประกอบด้วย 
อาจารย ์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องและคณะกรรม
สโมสรนักศึกษา ผู้แทนชั ้นปีเสนอให้
ผู้อำนวยการพิจารณาลงนาม 
1.2.คณะกรรมการที ่ได้ร ับการแต่งตั้ง
ดำเนินการวางแผนพัฒนานักศึกษา
ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
  1.2.1 ศึกษาทบทวนวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และเสร ิมสร ้างท ักษะการเร ียนร ู ้ ใน
ศตวรรษที่ 21ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
  1.2.2 ศ ึกษาหลักส ูตรโดยทบทวน
คุณลักษณะที ่พึงประสงค์ อัตลักษณ์
บัณฑิต วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.2.3 ศึกษาเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาที ่เก ี ่ยวข้องกับการพัฒนา
นักศึกษาทั้งระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน 
  1.2.4 ศึกษาแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
   1.2.5 โดยปฏิบัต ิ ด ังนี ้ 1) กำหนด
เป ้าหมายของการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน้นเฉพาะที่เป็น
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยฯในภาพรวม   
2) จัดทำบันไดการพัฒนาของนักศึกษา
ในแต ่ละช ั ้นป ี  และ 3) พ ัฒนาแบบ
ประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21   
1.3 จัดทำแผนงานพัฒนานักศึกษาโดย
ระบุวัตถุประสงค์ ตัวชี ้วัดความสำเร็จ
ของแผนงาน/โครงการพัฒนานักศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนา
น ักศ ึกษาของว ิทยาล ัย และจ ัดทำ
โครงการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้อง

- รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
- หัวหน้างานจัด
การศึกษา 
- หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 

1. แผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนน ี
พุทธชินราช 
2.รายงานการ
ประชุม 
3. ร่างแผนของงาน
กิจการนักศึกษา 
 

เริ่มต้น 

1. วางแผนการ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและ 

เสรมิสร้างทักษะ
การเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
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กับเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาที่
กำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ 
  1.3.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่  
พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน 
  1.3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 
  1.3.3 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
  1.3.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
  1.3.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
  1.3.6 กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
และผลลัพธ์ผู ้เร ียนตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
1.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา 
   1.4.1 ว ิ เคราะห ์ความสอดคล ้อง
ระหว่างมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(TQF) กับทักษะการเร ียนรู้
ศตวรรษที่ 21  
    1.4.2 จัดทำตารางกระจายทักษะ
การเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 ลงสู่รายวิชา 
    1.4.3 การออกแบบการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละรายวิชา 

  
 
 

2. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ครั้งท่ี....ลงวันท่ี...หน้า 

D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ด้านวิชาการ 
   3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทำแผนพิจารณา มอบหมายความ
รับผิดชอบให้ผ ู ้ เก ี ่ยวข้องร ับผิดชอบ
โครงการที่พัฒนานักศึกษาด้านศตวรรษ
ที่ 21 รายวิชาต่างๆ 
  3.1.2 จ ัดทำตารางว ิ เคราะห ์ความ
สอดคล ้องของรายว ิ ชาและกรอบ
มาตรฐานค ุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษา
แห่งชาติ อัตลักษณ์ ทักษะศตวรรษท่ี 21 

- คณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนา
นักศึกษา 
- ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 
- หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 
- สโมสรนักศึกษา 

1.แผนพัฒนา
นักศึกษาประจำปี
การศึกษา 
2.ปฏิทินตาราง
กิจกรรมประจำปี
การศึกษา 
3.โครงการพัฒนา
นักศึกษาตามแผน
(โครงการย่อย) 
4.สรุปรายงานผล
การประเมิน

3.ดำเนินงาน
ตามแผน 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมัติ 

พิจารณา 
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ผลล ัพธ ์ผ ู ้ เ ร ี ยนตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
    3.1.3 ส ื ่ อ ส า ร ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์  
ถ่ายทอดรายวิชาที่พัฒนาทักษะศตวรรษ
ที ่ 21 โดยประชุมชี ้แจง ผู ้ร ับผิดชอบ
รายวิชา 
    3.1.4 ดำเนินการจัดทำแผนการสอน
ในแต่ละรายวิชาตาม มคอ.3,4 
    3.1.5 สรุปผลการจัดการเรียนการ
สอน มคอ.5,6 
3.2. ด้านพัฒนานักศึกษา  
     3.2 .1 คณะกรรมการจัดทำแผน
พิจารณามอบหมายความรับผิดชอบให้
ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบโครงการ 
     3.2.2 จัดทำตารางวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของโครงการและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามTQF อัตลักษณ์ ทักษะ
ศตวรรษที ่ 21 ประเภทของโครงการ
(student development mapping) 
     3.2.3 จัดทำปฏิทินตารางกิจกรรม
ประจำปีการศึกษาตามแผนการพฒันาที่
กำหนด 
     3.2.4  สื่อสารประชาสัมพันธ์ถ่าย 
ทอดแผนงานโครงการและปฏ ิทิน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดย  
        1) ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้
อาจารย์และเจ้าหน้าที ่และนักศึกษา
ทราบโดยทั่วกันในท่ีประชุมประจำเดือน 
        2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผน
และปฏิทินกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบโดยทั่วกัน
ผ่านระบบสารสนเทศของวิทยาลัย และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
     3.2.5 ดำเนินการพัฒนานักศึกษา
ตามแผนงานโครงการและปฏิทินพัฒนา
นักศึกษาท่ีกำหนด 
     3.2.6 สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 
 
 

โครงการ(สรุป
โครงการในข้อ 3) 
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C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

4.1คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รอง 
ผ ู ้อำนวยการฝ ่ายว ิชาการ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้างานจัดการ
เรียนการสอนฯ และหัวหน้างานกิจการ
น ั ก ศ ึ ก ษ า  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ั ดทำ
แผนพัฒนานักศึกษา และผู ้เกี ่ยวข้อง 
รวบรวมผลการดำเนินงานการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จของระบบได้แก่ 
  4.1.1. ร้อยละ100 ของนักศึกษาแต่ละ
ชั้นปีมีผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต
อยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  4.1.2. ร้อยละ100 ของนักศึกษาแต่ละ
ชั้นปีมีผลการประเมินทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับดีค่าเฉลี่ย
มากกว ่ า  3 .51 จากคะแนนเต ็ม 5             
และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  4.1.3 ร้อยละ100 ของนักศึกษาช้ันปีที่ 
2 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐานที ่สถาบันพระบรมราชชนก
กำหนด 
4.2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้างานจัดการ
เรียนการสอนฯ และหัวหน้างานกิจการ
นักศึกษา คณะกรรมการจัดทำแผน 
พัฒนานักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน 
ประ เม ิ นกระบวนการการพ ัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21และจัดทำ
แนวทางพัฒนาตามผลการประเมิน  
4.3 นำผลการประเมินในข้อ 4.1และ4.2
และแนวทางการพัฒนาตามผลการ
ประเมิน รายงานต่อคณะ  
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อรับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
 
 
 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
- รอง ผอ. ฝ่าย
วิชาการ  
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 -หัวหน้างาน
จัดการเรียนการ
สอนฯ  
-หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา -
คณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนา
นักศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.รายงานการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา
และเสรมิสร้างทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 
2.รายงานการ
ประเมิน
กระบวนการการ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและ
เสรมิสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 
 

4.การประเมินผล
การดำเนินงาน 
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  5.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ครั้งท่ี...ลงวันท่ี..หน้า.. 

A  6.1นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป 
6.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติที่ดี 
6.3 เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี 

-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
-รองผอ.ฝ่าย
วิชาการ  
 
-หัวหน้างานจัด 
การเรยีนการสอน  
-หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 
 -คณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนา
นักศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2.รายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคยีงผลการ
ดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร  
3.รายงานแนว
ปฏิบัติที่ด ี
4.รายงานการ
เผยแพร่แนวปฏิบัติ
ที่ด ี

  
 

   

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 7.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 7.3 แผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 7.4 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ.....วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 7.5 บัญชีรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 
 
8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

8.1 แบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต 
8.2 แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
8.3 รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนก 

 
9.การบันทึกเอกสาร 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา 
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.รายงานการประชุม ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

สิ้นสุด 

5.พิจารณา 

ไม่อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา 
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

2. ร่างแผนของงาน
กิจการนักศึกษา 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.แผนพัฒนานักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.ปฏิทินตารางกิจกรรม
ประจำปีการศึกษา 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.โครงการพัฒนา
นักศึกษาตามแผน
(โครงการย่อย) 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.สรุปรายงานผลการ
ประเมินโครงการ  
(ในข้อ 3) 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7.รายงานการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.รายงานการประเมิน
กระบวนการการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

9.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่....ลงวันที่...หน้า.... 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

10.รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

11.รายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการ

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา 
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

ดำเนิน งานกับหน่วยงาน
ที่คัดสรร  
12.รายงานแนวปฏิบัติที่
ดี 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

13.รายงานการเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดี 

ธุรการกิจการ
นักศึกษา 

ห้องกิจการ
นักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  

10.1. ร้อยละ100 ของนักศึกษาแต่ละชั ้นปีมีผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตอยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

10.2. ร้อยละ100 ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีผลการประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่
ในระดับดีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

10.3. ร้อยละ100 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบัน               
พระบรมราชชนกกำหนด 

 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

1.ผลการประเมินอัตลักษณ์
บัณฑิต 
 

1.ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีผลการประเมิน 
อัตลักษณ์บัณฑิต 

 

ร้อยละ100
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 
3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 และดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(ค่าคะแนนรวมผลการ
ประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต/
จำนวนข้อคำถาม)/จำนวน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

(ค่าคะแนนรวมผลการ
ประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต/
จำนวนข้อคำถาม)/จำนวน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

ค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

(ค่าคะแนนรวมผลการ
ประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต/

ค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 
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จำนวนข้อคำถาม)/จำนวน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
(ค่าคะแนนรวมผลการ
ประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต/
จำนวนข้อคำถาม)/จำนวน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

ค่าเฉลี่ย 3 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่1 ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5x100/
จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่2 ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5x100/
จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2  

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่3 ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5x100/
จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5x100/
จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4  

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2.ผลการประเมินทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

2.ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีผลการประเมิน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

ร้อยละ100
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 
3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 และดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(ค่าคะแนนรวมผลการประเมิน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21/จำนวนข้อคำถาม)/จำนวน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

(ค่าคะแนนรวมผลการประเมิน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

ค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 
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21/จำนวนข้อคำถาม)/จำนวน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
(ค่าคะแนนรวมผลการประเมิน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21/จำนวนข้อคำถาม)/จำนวน
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

ค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

(ค่าคะแนนรวมผลการประเมิน 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21/จำนวนข้อคำถาม)/จำนวน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

ค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่1ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5x100/
จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่2ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5x100/
จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2  

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่3ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5x100/
จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่4ที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5x100/
จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4  

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
ผลคะแนนการสอบ
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่สถาบันพระบรม
ราชชนกกำหนด 

5.ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันพระ
บรมราชชนกกำหนด 

ร้อยละ100 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่2ที่
สอบผ่าน/จำนวนนักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 ทั้งหมด 

คน 2 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 
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ระบบและกลไกการจัดการข้อร้องเรียน 

รหัสเอกสาร PM-SA 03 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินการรับข้อร้องเรียน อุทธรณ์ของนักศึกษา และการจัดการข้อร้องเรียน
ให้เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
 
2. ขอบเขต  

ระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผน การดำเนินการ 
การประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมิน   
 
3. คำนิยาม 

ข้อร้องเรียน หมายถึง การแสดงเจตนารมณ์การใช้สิทธิเพื ่อแจ้งความเสียหายหรือสิ ่งที่ไม่         
พึงประสงค์ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา โดยจำแนกระดับของข้อร้องเรียน ออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้  

1. ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรง หมายถึง ข้อร้องเรียนที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือความไม่              
พึงพอใจในการรับบริการทางการศึกษาของวิทยาลัยและอาจถึงขั้นลาออกจากการเป็นนักศึกษาหรือส่งผล
กระทบรุนแรงต่อวิทยาลัยในการนำข้อร้องเรียนสู่ภายนอกหรือองค์กรอ่ืน เช่น ผ่านสื่อออนไลน์ 

2. ข้อร้องเรียนที่มีความถ่ีสูง หมายถึง ข้อร้องเรียนที่มีนักศึกษาจำนวนมากที่จะได้รับผลกระทบ 
3. ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรงและมีความถี่สูง  
4. ข้อร้องเรียนอ่ืนๆ อาจเป็นข้อเรียกร้องเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจเกิดจากความไม่พอใจส่วนตัว 

  
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ  

4.1 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาผู้ร้องเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51) 

4.2 ร้อยละ 100 ของนักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อระบบการจัดการข้อร้องเรียนอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51) 

 
5.ความรบัผิดชอบ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้างานจัดการศึกษาและทะเบียน หัวหน้างานกิจการนักศึกษา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อาจารย์ประจำชั้น และคณะกรรมการการ
จัดการข้อร้องเรียน 
6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 

ชื่อกระบวนการ: การจัดการข้อร้องเรียน 
วิธีปฏิบัติ  
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
     

 
P  1.1.ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

การจัดการข้อร้องเรียนในรอบปีการ 
ศึกษาที่ผ่านมา 
1.2.ศึกษาเกณฑ์ประกันคณุภาพทีเ่กี่ยวขอ้ง 
1.3.จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม 
การการจัดการข้อร้องเร ียนเสนอให้
ผู้อำนวยการลงนามอนุมัติ 
1.4.คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน
ศ ึกษาทบทวนระบบการจ ัดการข้อ
ร้องเรียน ผลการดำเนินงานตามระบบท่ี
ผ่านมา คู่มือการจัดการศึกษาของ 
นักศึกษา คู่มือการจัดการศึกษา 
ของสถาบันพระบรมราชชนก 
1.5 จัดทำแผนการจัดการข้อร้องเรียน 
  1.5.1 กำหนดช ่องทางการร ับข้อ
ร้องเรียน ได้แก่ ตู้รับข้อคิดเห็น หนังสือ 
จดหมาย โทรศ ัพท ์ โทรสาร อ ี เมล์  
เว็บไซต์ ยื่นด้วยตัวเอง 
  1.5.2 กำหนดเจ้าหน้าที ่ธ ุรการงาน
กิจการนักศึกษารับผิดชอบติดตามข้อ
ร้องเรียนตามช่องทางที่กำหนด 

-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
-หัวหน้างาน
จัดการเรียนการ
สอนฯ  
-หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 

1.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2.สำเนาคำสั่งคำสั่ง
วิทยาลัยพยาบาล
เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการข้อร้องเรียน
ลงวันท่ี..... 

D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 คณะกรรมการจดัการศึกษาเผยแพร่
ระบบการจัดการข้อร้องเรียนในการ
ประชุมประจำเดือนของบุคลากรและการ 
ประชุมนักศึกษาและจัดทำคู่มือการจัดการ
ข้อร้องเรียนเผยแพร่ในคู่มือนักศึกษาและ
ช่องทางอื่นที่วิทยาลัยกำหนด 
2.2 เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ธ ุ รการงานก ิจการ
น ักศ ึกษาต ิดตามข ้อร ้องเร ียนตาม
ช่องทางที่กำหนด 
2 .3  ล งทะ เบ ี ยนร ั บข ้ อ ร ้ อ ง เ ร ี ยน 
ต ามล ำด ั บคว าม ร ุ นแ ร ง เ สนอต่ อ
คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน  
2.4 คณะกรรมการประชุมพิจารณาระดับ
ความรุนแรงของข้อร้องเรียน           
กรณีที่ 1 ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรงและ
กรณีที่ 2 ข้อร้องเรียนที่มีความถี่สงู 
กรณีที่ 3 ข้อร้องเรียนที่มีความรุนแรงและ
มีความถี่สูง  

คณะกรรมการ
จัดการข้อร้องเรียน 

1.รายงานประชุม
ประจำเดือนอาจารย์
และข้าราชการครั้งที่
...วันท่ี..วาระเพื่อ
ทราบเรื่องระบบ
และกลไกการ
จัดการข้อร้องเรียน
หน้า... 
 
2.รายงานประชุม
ประจำเดือน
นักศึกษาครั้งท่ี...
วันท่ี..วาระเพื่อ
ทราบเรื่องระบบ
และกลไกการ
จัดการข้อร้องเรียน
หน้า... 

2.การดำเนินการการ
รับเรื่องอุทธรณ์และ

ร้องเรียนจากนักศึกษา 

เริ่มต้น 

1.วางแผนการจัดการ
ข้อร้องเรียน 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีที ่ 4 ข้อร้องเรียนอื่นๆ อาจเป็นข้อ
เรียกร้องเล็กๆน้อยๆ  
คณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเท็จจริง 
หากม ีม ูลแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริง 
กรณีม ีข ้อเท็จจร ิง  ต ั ้งคณะกรรมการ
สอบสวนเสนอต่อผู้อำนวยการอนุมัติ 
กรณีไม่มีข้อเท็จจริง ตั้งคณะกรรรมการ
จัดการข้อร้องเรียนจัดให้คู่กรณีปรับหรือ
ทำความเข้าใจ 
คณะกรรมการพิจารณา ให้หัวหน้างานท่ี
เกี ่ยวข้องดำเนินการจัดการแก้ไขและ
แจ้งแก่ผ ู ้ร ้องเร ียนพร้อมทั ้งประเมิน
ความคิดเห็นต่อการจัดการข้อร้องเรียน
นั้นๆ  
2.5 คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน
ติดตามผลการสอบสวนรายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อตัดสินผล 
2.6 คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน
น ำ ผ ล ก า ร ต ั ด ส ิ น ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารแจ้งต่อผู้รอ้งเรียนพรอ้ม
ทั ้ งประเม ินผลความค ิดเห ็นต ่อการ
จัดการข้อร้องเรียน 
2.7 คณะกรรมการฯแจ้งอาจารย์ที่
ปร ึกษาและรองผ ู ้ อำนวยการฝ ่ าย
วิชาการเพื่อดำเนินการตามระเบียบของ
วิทยาลัยต่อไป 
2.8หัวหน้างานกิจการนักศึกษาดำเนิน 
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อระบบการจัดการข้อร้องเรียนและ
ประมวลผลจ ัดทำรายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียน 
2.9  ห ัวหน ้างานก ิจการน ักศ ึกษา
ร วบ ร วม จ ำ น วนแ ละ ป ระ เ ภทข้ อ
ร้องเรียนพร้อมรายงานการจัดการข้อ
ร้องเรียนเสนอต่อคณะกรรมการจัดการ
ข้อร้องเรียนเพื่อจัดทำรายงานผลการ
ดำเน ินงานการจัดการข ้อร ้องเร ียน
ประจำปีการศึกษา 

3.คู่มือนักศึกษา 
หน้า...เรื่องการ
จัดการข้อร้องเรียน 
4.ทะเบียนการรับข้อ
ร้องเรียน 
5.สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวน 
6.รายงาน
กรรมการบริหารฯ 
7.รายงานการ
ประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดการ
ข้อร้องเรียน 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
C  3.1.หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและ

คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรยีน
ดำเนินการประเมินผลลัพธ์ของการ
ดำเนินงานตามตัวช้ีวัดของระบบท่ีกำหนด 
3.2 หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและ
คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรยีน รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหนา้จัดการ
ศึกษาและทะเบียน คณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรร่วมกันประเมินกระบวนการและ
จัดทำแนวทางการพัฒนาปรับปรุงตามผล
การประเมิน 
3.3 นำเสนอผลการประเมินในข้อ 3.1 
3.2 ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

- คณะกรรมการ
การรับเรื่อง
อุทธรณ์และ
ร้องเรียนจาก
นักศึกษา 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
- หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

1.รายงานผลการ
ดำเนินงานจัดการ
ข้อร้องเรียน 
2.รายงานการ
ประเมิน
กระบวนการและ
แนวทางการ
ปรับปรุงผลการ
ประเมิน 

C  
   
 

4.1 คณะกรรมการบร ิหารว ิทยาลัย
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 

A  
 
 
 
 
 

5.1คณะกรรมการจัดการข้อร้องเรยีน 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์
ประจำหลักสตูร หัวหน้างานจดั
การศึกษาและทะเบียน และหัวหน้างาน
กิจการนักศึกษานำผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยไปปรับปรุงการดำเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 
5.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรยีน 
หรือเทียบเคยีงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนนิงานสู่
แนวปฏิบัติที่ด ี
5.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
อาจารย ์
- ผู้รับผดิชอบ
หลักสตูร  
- รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
- รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 
- ผู้เกี่ยวข้อง 

1.รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2.รายงานแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้  ถอด
บทเรียน หรือเทยีบ 
เคียงผลการ
ดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร  
3.รายงานแนว
ปฏิบัติที่ด ี
4.รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

    
 

  

 
7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

7.1 รายงานผลการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 7.2 คู่มือการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 

7.3 คู่มือการจัดการศึกษาของนักศึกษา  
7.4 คู่มือประกันคุณภาพ 
 

สิ้นสุด 

3.การประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

5. นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุง 

4.พิจารณา 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมัต ิ
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8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบบันทึกข้อความ 
 8.2 แบบบันทึกรายงานรับข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 8.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการจัดการข้อร้องเรียน 
  
9.การบันทึกเอกสาร 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตร 

หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 

ห้องงานกิจการ
นักศึกษา 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
การรับเรื่องอุทธรณ์และ
ร้องเรียนจากนักศึกษา 

หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 

ห้องงานกิจการ
นักศึกษา 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.คู่มือนักศึกษา หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 

ห้องงานกิจการ
นักศึกษา 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.รายงานการประเมินผล
การดำเนินงานการการรับ
เรื่องอุทธรณ์และร้องเรียน
จากนักศึกษา 

หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 

ห้องงานกิจการ
นักศึกษา 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.รายงานการประเมิน
กระบวนการการรับเรื่อง
อุทธรณ์และร้องเรียนจาก
นักศึกษาและแนวทางการ 

หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 

ห้องงานกิจการ
นักศึกษา 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 

หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 

ห้องงานกิจการ
นักศึกษา 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7.รายงานผลการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 

ห้องงานกิจการ
นักศึกษา 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.รายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ถอดบทเรียน หรือ
เทียบเคียงผลการดำเนินงาน 
กับหน่วยงานที่คัดสรร  

หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 

ห้องงานกิจการ
นักศึกษา 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

9.รายงานแนวปฏิบัติที่ดี หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 

ห้องงานกิจการ
นักศึกษา 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

10.รายงานการเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดี 

หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 

ห้องงานกิจการ
นักศึกษา 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10.ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 

10.1 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาผู้ร้องเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51) 

10.2ร้อยละ 100 ของนักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อระบบการจัดการข้อร้องเรียนอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51) 

 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

ความพึงพอใจต่อการจัดการ
ข้อร้องเรียน 

ร้อยละของนักศึกษาผู้ร้องเรียนมีระดับความ 
พึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน 

ร้อยละ 100 
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51) 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(ค่าคะแนนรวมความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่ร้องเรียนทั้งหมด 
/จำนวนนักศึกษาที่ร้องเรียน 

ค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาที่ร้องเรียนที่
มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5x100/จำนวนนักศึกษาที่
ร้องเรียนทั้งหมด 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
ความพึงพอใจต่อระบบการ
จัดการข้อร้องเรียน 

ร้อยละของนักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อ
ระบบการจัดการข้อร้องเรียน 

ร้อยละ 100 
อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51) 
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สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์มห
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(ค่าคะแนนรวมความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่ร้องเรียน
ทั้งหมด/ จำนวนนักศึกษาที่
ร้องเรียน 

ค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

จำนวนนักศึกษาที่ร้องเรียนที่
มีค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 
5x100/จำนวนนักศึกษาที่
ร้องเรียนทั้งหมด  

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 
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ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้ง 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

รหัสเอกสาร PM-ED 02 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์   

เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นำมาเป็นแนวปฏิบัติการดำเนินงาน
รับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด 
และคงอยู่ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

 
2. ขอบเขต    
       ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประกอบด้วยขั้นตอน การวางแผน การสรรหา
หรือการรับสมัครหรือคัดเลือก การดำเนินการรับสมัคร/สรรหา/คัดเลือก การแต่งตั้ง การประเมินผลลัพธ์
และกระบวนการ การนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
 
3. คำนิยาม 

การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง กระบวนการการกำหนดคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาการพยาบาลกำหนดและประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ได้แก่ 

1. เป็นอาจารย์ประจำ 
2. มีคุณวุฒิขั้นต่ำ ปริญญาโททางการพยาบาลหรือสาขาที่สัมพันธ์กัน โดยต้องสำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และมีประสบการณ์พยาบาลไม่ต่ำกว่า 2 ปี 
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 หรือมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลชั้น1 ที่เป็นปัจจุบัน สำหรับอาจารย์ที่สอนด้านการพยาบาลมารดาและทารกและการ
ผดุงครรภ์จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 ที่เป็นปัจจุบัน 

4. มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษา ทางการพยาบาลมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี  

5. ต้องมีผลงานวิชาการของตนเองที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นบุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

6. มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ คือสำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ ใน 5 สาขาหลัก 
คือ การพยาบาลผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ การพยาบาลเด็ก การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การพยาบาล
ชุมชน และการพยาบาลมารดาและทารกหรือการผดุงครรภ์  

7. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์และมีประสบการณ์การปฏิบัติการ
พยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษา
พยาบาลอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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8. กรณีที่สำเร็จปริญญาโทสาขาอื่นนอกจาก 5 สาขาหลัก ต้องมีประสบการณ์สอนในสาขาที่
รับผิดชอบในสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี 

9. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งหรือใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ สำหรับอาจารย์ที่สอนด้านการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิด และ
การผดุงครรภ์จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งที่ไม่หมดอายุ 

10. คุณสมบัติอื่นนอกจากนี้เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร ตามที่สภา
การพยาบาลกำหนด 
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 

4.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ครบ 5 คน ตลอดหลักสูตร  
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่

กำหนด  
4.3 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4.4 ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 

 
5. ความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
หัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการสรรหาและรับสมัครอาจารย์ คณะกรรมการรับสมัคร/สรรหา/คัดเลือก
อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
6. ผังขั้นตอน และการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ: กลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิธีปฏิบัติ 
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P 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1 รองผ ู ้อำนวยการฝ ่ายว ิชาการ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้า
ภาควิชา งานทรัพยากรบุคคลและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ประชุมประเมิน
สถานการณ์หรือแนวโน้มการคงอยู่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในแต่ละปี
การศึกษาและในระยะยาวรอบ 5 ปี  
1.2 ทบทวนทำเนียบอาจารย์ประจำ
หล ักส ูตรเพ ื ่อพ ิจารณารายช ื ่อและ
คุณสมบัติของอาจารย์ที ่จะสามารถทำ
หน้าท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1.3 จัดทำคำสั่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่ออนุมัติ
แต่งตั้ง 

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร หัวหน้า
ภาควิชา 
-งานทรัพยากร
บุคคลและทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร หัวหน้า
ภาควิชา 

1. ทำเนียบอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 
 
 
2. รายงานการ
ประชุมรอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ 
 
3. คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรับ
สมัครสรรหาและ
คัดเลือกอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร ประจำปี
การศึกษา.... 
 

  2.1 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
ดำเน ินการวางแผนการสรรหาและ
คัดเลือกโดยทบทวนและกำหนดเกณฑ์
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบตามที่
กำหนด กำหนดวิธีการสรรหารับสมัคร/
คัดเลือกและกำหนดกรอบเวลาในการ
ดำเนินงานรับสมัครสรรหาและคัดเลือก
เสนอต ่อคณะกรรมการบร ิหารเพื่อ
พิจารณา 
2.2 ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกมีเหตุ
จ ำ เป ็ น  ไม ่ ส ามารถ เป ็ นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ให้ดำเนินการ
ตามระบบท่ีกำหนดไว้ในข้ันตอน ที่ 4.1 

-คณะกรรมการ
สรรหาและ
คัดเลือก 

1. รายงานการ
ประชุม 

 

  
    ไม่อนุมัต ิ

 
 
 
                     อนุมัติ 

3.1 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเสนอ
แผนการรับสมัครสรรหาและคัดเลือกต่อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา 
3.2 คณะกรรมการบริหารพิจารณาหาก
เห็นชอบสั่งการให้ดำเนินการต่อไป 

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
 
-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัย 
2. สำเนาคำสั่ง วพบ. 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรม 
การรับสมัครสรรหา
คัดเลือกอาจารยผ์ู้ 
รับผิดชอบหลักสตูร 
ประจำปีการศึกษา..... 

จุดเริม่ต้น 

1. ทบทวนสถานการณ์
สภาพการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. การวางแผนสรรหา
และแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.พิจารณา 
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D 

 
 
 
 

4.1 คณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการ
ให้ผู้ได้ร ับการสรรหาเขียน และส่งใบ
สมัครรับคัดเลือกอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
กรณไีม่มผีู้สมัครให้อาจารยผ์ู้รับผดิชอบ
หลักสตูรและหัวหน้าภาควิชาแตล่ะสาขา
ร่วมกันสรรหาและเสนอช่ือให้พิจารณา 
4.2 คณะกรรมการสรรหา และคัดเลือก
อ า จ า ร ย ์ ผ ู ้ ร ั บ ผ ิ ด ชอบ ห ล ั กส ู ต ร 
ดำเนินการคัดเลือกและเสนอรายชื่อให้
รองผ ู ้อำนวยการฝ ่ายว ิชาการเพื่ อ
ดำเนินการต่อไป 

-คณะกรรมการรับ
สมัคร/สรรหา/
คัดเลือกอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

1. สำเนาประกาศ
วิทยาลัยฯเรื่องการรับ
สมัครอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. รายงานการ
ประชุมคณะกรรม 
การรับสมัครคัดเลือก 
และสรรหา 

  5.1 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
คัดเลือกรายชื่อตามผลการคัดสรรอย่าง
น้อย 2-3 ชื่อของแต่ละสาขา ถ้ามี เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อ
พิจารณา 

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

1. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 
 

  
 
 
 
ไม่อนุมัต ิ

 
 
                   อนุมัติ 

6.1 คณะกรรมการบริหารพิจารณาหาก
เห็นชอบมอบให้รองวิชาการดำเนินการ
เสนอช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6.2 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำเนินการเสนอรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขออนุมัติจาก
สถาบันบรมราชชนก 
6.3 เมื่อได้รับการอนุมัติจากสถาบันพระ
บรมราชชนก รองวิชาการจัดทำร ่าง
คำสั ่งว ิทยาลัย เร ื ่องแต่งตั ้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอผู้อำนวยการ
วิทยาลัยลงนาม 
6.4 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเสนอ
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
สภาการพยาบาล  
6.5 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเสนอ
รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ได้ร ับเรียบร้อยแล้วต่อคณะพยาบาล
ศาสตร์ เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

1. รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 
2. หนังสืออนุมัติ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. สำเนาคำสั่ง
วิทยาลัย เรื่องแต่งตั้ง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
4. หนังสือนำส่งและ
รายงาน สมอ.08 
และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ต่อสภา
การพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร์ มน. 
5. หนังสือนำส่งและ
รายงาน สมอ.08
และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ต่อสภา
มหาวิทยาลยั มน. 

4. ดำเนินการรบั
สมัคร/สรรหา/
คัดเลือกอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6.พิจารณา 

5. ดำเนินการ
พิจารณาคัดเลือก
รายชื่อตามผลการ 

คัดสรร 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
C 

 7.1 คณะกรรมการบร ิหารหลักสูตร 
อาจารย์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร รอง
ผ ู ้ อ ำนวยกา ร ฝ ่ า ย ว ิ ช า ก า ร  และ
ผู้เกี ่ยวข้องรวบรวมผลการดำเนินงาน
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามตัวชี ้ว ัดความสำเร็จของ
ระบบได้แก ่
1) มีอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่
ครบ 5 คน ตลอดหลักสูตร (ปริมาณ) 
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมี
คุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด (คุณภาพ) 
3) ระดับความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการรับ
และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4) ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรคงอยู ่ปฏิบัต ิหน้าที ่ตลอดปี
การศึกษา  

-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
-คณะกรรมการ
บร ิหารหลักส ูตร 
และผู้เกี่ยวข้อง 

1. รายงานผลการ
ประเมินดำเนินงาน
การรับและแต่งตั้ง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
 

 
C 

 
 
 

 8.1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
อาจารย์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร รอง
ผ ู ้ อ ำนวยกา ร ฝ ่ า ย ว ิ ช า ก า ร  และ
ผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน ประเมินกระบวนการ
ร ับและแต่งตั ้งอาจารย์ผ ู ้ร ับผิดชอบ
หลักสูตร และจัดทำแนวทางพัฒนาตาม
ผลการประเมิน  
8.2 นำผลการประเมินและแนวทางการ
พัฒนาตามผลการประเมิน รายงานต่อ
คณะกรรมการ บริหารวิทยาลัยเพือ่รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. บันทึกข้อความ
รายงานผลการ
ประเมินกระบวนการ
และแนวทางการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2. รายงานผลการ
ประเมินกระบวนการ
รับและแต่งตั้ง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร และจัดทำ
แนวทางพัฒนาตาม
ผลการประเมิน 

 
C 

ไม่อนุมัต ิ
     

 
                          อนุมัติ 

9.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 

 
A 

 
 
 
 
 

10.1 นำผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยไปปรับปรุงการดำเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 

-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

1. รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2. รายงานแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ ถอด

9.พิจารณา 

7. การประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

8. การประเมินผล 

10. นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 10.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคยีงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนนิงานสู่
แนวปฏิบัติที่ด ี
10.3 เผยแพร่แนวปฏิบัติทีด่ ี

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

บทเรียนหรือเทียบ 
เคียงผลการดำเนิน 
งาน กับหน่วยงานที่
คัดสรรรายงานแนว
ปฏิบัติที่ด ี
3. รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

     

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 มคอ.1 และมคอ.2 (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 7.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 7.3 คู่มือเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560 
 7.4 ทำเนียบรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 
 7.5 ทำเนียบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบฟอร์มการเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.08)  
 
9. การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1. ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช เรื่องการรับ
สมัครอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ธุรการวิชาการ ห้องวิชาการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
- เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม 
การรับสมัครสรรหา
คัดเลือกอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ธุรการวิชาการ 
 

ห้องวิชาการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
- เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

3. สำเนาหนังสือวิทยาลัย
ฯเรื่องการขอแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ธุรการวิชาการ ห้องวิชาการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
 

สิ้นสุด 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

4. สำเนาหนังสือสบช.
เรื่องการพิจารณาแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ธุรการวิชาการ ห้องวิชาการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
 

5. แฟ้มสำเนาหนังสือ
วิทยาลัยฯเรื่องการขอ
แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร ถึง
คณะพยาบาลศาสตร์และ
สภามหาวิทยาลัยนเรศวร 
และรายงาน สมอ.08
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ธุรการวิชาการ ห้องวิชาการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
 

6. สำเนาคำสั่ง วพบ. 
เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ธุรการวิชาการ ห้องวิชาการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

7. แฟ้มสำเนาหนังสือ 
วพบ. และสำเนาหนังสือ
จากสภาการพยาบาล 
เรื่อง การแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ธุรการวิชาการ ห้องวิชาการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
 

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  

10.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ครบ 5 คน ตลอดหลักสูตร  
10.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่

กำหนด  
10.3 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อกระบวนการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
10.4 ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือบริหารคุณภาพ (ฉบับปรับปรงุ 2564) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  หน้า | 40  
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอยู่ครบ ตลอดหลักสูตร 

1. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ครบ5 คน
ตลอดหลักสูตร 

- 5 คนตลอด
หลักสูตร 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

-ไม่มี  คน 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

- งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 

2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

ทุกคน 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

-ไม่มี  คน 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

- งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3. ความพึงพอใจต่อกระบวน 
การรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 
3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(ค่าคะแนนรวมความพึงพอใจ/
จำนวนข้อคำถาม)/จำนวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

- งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
4. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4. ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่
ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 

100 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี
การศึกษานั้น /จำนวน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมด
ตามเกณฑ์)x100 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 
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ระบบและกลไก 

การบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รหัสเอกสาร PM-ED03 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์   

เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรอย่างมีความสุขและคงอยู่ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
 
2. ขอบเขต    

ระบบการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย ขั้นตอนการดำเนินงานตั้งแต่การ
วางแผนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การดำเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข 
 
3. คำนิยาม 

การบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารส่งเสริมหรือสนับสนุน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และดำเนินการบริหารหลักสูตรได้
สำเร็จตามเป้าหมาย มีความสุขและคงอยู ่ปฏิบัติหน้าที ่ตลอดระยะเวลาที ่จัดการศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 
4.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่ากับ ร้อยละ 100  
4.2 ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
4.3 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
4.4 ระดับความสุขของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 
5. ความรับผิดชอบ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
6. ผังขั้นตอน และการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ: การบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิธีปฏิบัติ 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 

  

 
 
 
P 

 
 
 
 

 
 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร
วิเคราะหล์ักษณะงานและลักษณะงาน
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร (Job 
description) 
1.2 วิเคราะห์สมรรถนะของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(Job Specification) 
1.3 ตรวจสอบขวัญกำลังใจของการ
ทำงาน 
1.4 วิเคราะห์อัตรากำลังของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบของหลักสตูร 

-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-กรรมการบริหาร
หลักสตูร 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. รายงานประชุม 
 

  
 
 
 

2.1 คณะกรรมการบร ิหารหลักสูตร 
อาจารย์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างาน
ทร ั พ ย า ก ร บ ุ ค ค ลแ ละ ทำน ุ บ ำ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันวางแผนบริหาร
หลักสูตร ประกอบด้วย 
1) กำหนดภาระงานใน 4 พันธกิจใหเ้อื้อ
ต่อการทำหน้าที่และเป็นไปตามเกณฑ์ที่
วิทยาลัยฯกำหนด (โดยกำหนดให้มีภาระ
งานการด้านการสอน 6 ถึง 8) และ
กำหนดการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก
ในแต่ละองค์ประกอบของการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
2) กำหนดแผนการธำรงรักษาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สามารถคงอยู่ใน
ระบบ 

-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
-หัวหนา้งาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรม 
 

1.แผนการบรหิาร
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 รองผ ู ้อำนวยการฝ ่ายว ิชาการ
มอบหมายงานแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามคู่มือการบรรยายลักษณะ
งานและขอบเขตของงานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เช่น 
- ภาระงานสอน 
- ภาระงานการเป็นคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรในการวางแผนกำกับ
ติดตามทบทวนดำเนินงานของหลักสูตร
ตามที่ระบบกำหนด 
- การรายงานผลการดำเนินงาน(SAR) 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. สำเนาคำสั่ง 
วพบ. เรื่องแต่งตั้ง
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
2. คู่มือการบริหาร
หลักสตูรปีการศึกษา
2564 ลักษณะและ
ขอบเขตงานของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร (Job 
description) หน้า 
36 ถึง37 หน้าที่
ความรับผิดชอบ

จุดเริม่ต้น 

1. วิเคราะห์งานและ
ลักษณะงาน 

2. การวางแผนการ
บริหารอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. ขั้นดำเนินการ  
บริหารอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ใน
การบร ิหารผลการปฏิบ ัต ิงานจ ัดทำ
ข้อตกลง 
3.3 กรณีเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่มี
การสอนงาน และเตรียมความพร้อม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบก่อนไปปฏิบัติงาน
จริง 
3.4 กำกับติดตามผลการปฏิบัติงาน 
3.5 ดำเน ินการธำรงร ักษาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามแผนที่กำหนด
ได้แก่ การกำหนดภาระงานตามเกณฑ์ 
ของวิทยาลัย การส่งเสริมและการพัฒนา
คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ การบริหาร
ผลงานอย่างเป็นธรรม การยกย่องเชิดชู 
ค ัดเล ือกให ้ เป ็นบ ุคลากรด ี เด ่นของ
วิทยาลัยฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด การจัด
สวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ที่จำเป็น การสนับสนุนเวลาในการทำ
ผลงานวิชาการ  การจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานเป็นต้น 
3.6 กำกับติดตามการบริหารอาจารย์
ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีปริมาณและ
คุณภาพของงานเป็นไปตามมาตรฐานที่
กำหนด 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
3. ข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร(PA) 
4. รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรวาระ
การกำกับติดตามผล
การปฏิบัติงาน
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
5.รายงานการ
ประเมินระดับความ
พึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 คณะกรรมการบร ิหารหลักสูตร 
อาจารย์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร รอง
ผ ู ้ อ ำนวยกา ร ฝ ่ า ย ว ิ ช า ก า ร  และ
ผู้เกี ่ยวข้องรวบรวมผลการดำเนินงาน
การบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของระบบ ได้แก่ 
1. อัตราการคงอยู ่ของอาจารย์ผู ้รับผิด 
ชอบหลักสูตรเท่ากับ ร้อยละ 100  
2. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีภาระงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์
ผ ู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหาร
หลักสูตร ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5  
4. ระดับความสุขของอาจารย์ผู้รับ 

-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

1. บันทึกข้อความ
รายงานผลการ
ประเมินการ
ดำเนินงานการ
บริหารอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
2. รายงานผลการ
ประเมิน
กระบวนการและ
แนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

4. การประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
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ผิดชอบหลักสูตร ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4.2 คณะกรรมการบร ิหารหลักสูตร 
อาจารย์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร รอง
ผ ู ้ อ ำนวยกา ร ฝ ่ า ย ว ิ ช า ก า ร  และ
ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินกระบวนการ
บริหารอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร 
และจัดทำแนวทางพัฒนาตามผลการ
ประเมิน  
4.3 นำผลการประเมินในข้อ1และ2และ
แนวทางการพัฒนาตามผลการประเมิน 
รายงานต ่อคณะกรรมการบร ิหาร
วิทยาลัยเพื ่อร ับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา 

 
C 

 
 

 

5.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1. รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร 

 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 

6.1 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป 
6.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติที่ดี 
6.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2. รายงานแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียนหรือเทียบ 
เคียงผลการดำเนิน 
งานกับหน่วยงานที ่
คัดสรร  
3. รายงานแนวปฏิบัติ
ที่ด ี
4. รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

   
 

  

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 คู่มือการบรรยายลักษณะงานและขอบเขตของงาน (Job description) 
 7.2 คู่มือการบริหารหลักสูตร 
 7.3 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  

7.4 คู่มือการกำหนดภาระงานของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
        7.5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

สิ้นสุด 

6. นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 

อนุมัต ิ

พิจารณ

ไม่อนุมัต ิ
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8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบฟอร์มข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
 8.2 แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 8.3 แบบประเมินความพึงพอใจและความสุขในการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
9. การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่เก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.คู่มือการบรรยาย 
ลักษณะงานและขอบเขต
ของงาน (Job  
description) 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

2. คู่มือการบริหาร
หลักสูตร 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

3. คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

4. คู่มือการกำหนดภาระ
งานของอาจารย์วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช 

เจ้าหน้าที่งาน
ทรัพยากรฯ 

งานทรัพยากรฯ 5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

5. รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

6. บันทึกข้อความ
รายงาน ผลการปฏิบัติ 
งานของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

7. รายงานผลการบริหาร
หลักสูตร (มคอ.7) 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

8. รายงานการประเมิน
กระบวนการบริหาร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

9. รายงานผลการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่เก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

10. รายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการ
ดำเนินงาน กับหน่วยงานที
คัดสรร  

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

11. รายงานแนวปฏิบัติที่
ดี 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

12. รายงานการเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดี 
 

เจ้าหน้าที่
ธุรการ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 

10.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเท่ากับ ร้อยละ 100  
10.2 ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานตามเกณฑ์ที่กำหนด 
10.3 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
10.4. ระดับความสุขของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 

เต็ม 5  
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ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1. อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

ร้อยละ 100 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในปีการศึกษาที่
ประเมิน/จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
เกณฑ์ 5 คน) x100  

ร้อยละ 5 ปี - แฟ้ม
เอกสาร/
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2. ภาระงานตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงาน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

100 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีภาระงานตาม
เกณฑ์ที่กำหนด/จำนวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามเกณฑ์ 5 คน) x100  

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3. ความพึงพอใจในการ
บริหารหลักสูตรของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 

-ร้อยละ 100 
-มากกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 
5 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(ค่าคะแนนความพึงพอใจต่อ
การบริหารหลักสูตร/จำนวน
ข้อคำถาม) /จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

-ค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3.ระดับความสุขของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.ระดับความสุขของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  - ร้อยละ 100  
- มากกว่า3.51 
จากคะแนนเต็ม 
5 
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สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

- ผลรวมของคะแนนความสุข
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

-ค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 
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ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รหัสเอกสาร PM-ED 04 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถบริหารหลักสูตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาให้อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติคุณวุฒิเป็นไปตามมาตรฐานที่
กำหนดมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดหลักสูตร 
 
2. ขอบเขต    

การส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย การดำเนินงานตั ้งแต่                
การวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การดำเนินงาน การประเมินผล และ       
การปรับปรุงแก้ไข 
 
3. คำนิยาม 

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง กระบวนการสนับสนุนให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนาในด้านการบริหารหลักสูตร ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ วิชาชีพ 
และการผลิตผลงานวิชาการตลอดจนการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มคุณวุฒิและก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 
4. ตัวช้ีวัดที่สำคัญของกระบวนการ 

4.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 100 
 4.2 ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนา ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ 
วิชาชีพ และการผลิตผลงานวิชาการ 

4.3 ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 5 ปี 
4.4 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 
5. ความรับผิดชอบ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 
6. ผังขั้นตอน และการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ: การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วิธีปฏิบัติ 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
P 
 

 
เร่ิมต้น 

 
 

 
 
 
 
 

1.1 หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รองวิชาการ
วิเคราะหค์วามจำเป็นและความตอ้งการ 
ในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายบคุคลใน
ประเด็นต่อไปนี ้
   1) กำหนดสมรรถนะจำเป็นในการ
บริหารหลักสตูร เช่น การพัฒนาหลักสูตร 
การนำหลักสูตรไปใช้ การบริหารวชิาการ 
การจัดการเรยีนการสอน การวัดและ
ประเมินผล การประเมินหลักสูตร 
  2) ทบทวนคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ตำแหน่งทางวิชาการ สาขา
ความเชี่ยวชาญ  
  3) ทบทวนปริมาณผลงานวิชาการ 
1.2 ว ิ เคราะห ์ความต ้องการในการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
1.3 วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์การ
พัฒนาวิทยาล ัยฯ และแนวโน้มการ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตร 

- หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
- รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

1. รายงานการ
ประชุม 
 

  
 

2.1 อาจารย ์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบหลักส ูตร
ร่วมกับหัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจัดทำแผน
ส่งเสริมพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ประกอบด้วย  
  1) การส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารหลักสตูร 
  2) การพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ 
  3)การพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อการ
เลื่อนระดับ 
  4) การเพิ่มคุณวุฒิ 

-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. แผนการส่งเสรมิ
และการพัฒนา
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

  
    

 
 

 
                      

3.1 หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและ
ทำนุบำร ุงศ ิลปวัฒนธรรมเสนอแผน
ส่งเสริมพัฒนาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หล ักส ูตรต ่อคณะกรรมการบร ิหาร
วิทยาลัยฯ 

-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
-คณะกรรม 
การบริหาร 

1. รายงานการ
ประชุมคณะกรรม 
การบริหารฯ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

3.พิจารณา 

1. วิเคราะห์ความจำเป็น 

เริ่มต้น 

2. จัดทำแผนส่งเสรมิ
พัฒนาการอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

3.2 คณะกรรมการบริหารพิจารณาหาก
เห ็ นชอบอน ุ ม ั ต ิ แผนและส ั ่ ง ก า ร
ดำเนินการ  

  
 

4.1. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่แผนฯ
การส ่ ง เ ส ร ิ มและพ ัฒนาอาจ า รย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เช่น ทางwebsite  
ให้อาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
4.2. จัดการส่งเสริมและพัฒนาตามแผน
ที่กำหนด 

-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
2. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรและ
งานทรัพยากรบุคคล 

 
C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.1 หัวหน้างาน อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
และผู้เกี่ยวข้องรวบรวมและประเมินผล
การดำเนินงานการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย ์ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตรตาม
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของระบบ ได้แก่ 
1) อัตราการคงอยู่ของอาจารยผ์ู้รบั 
ผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 100 
2) ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้รับการพัฒนาความเช่ียวชาญ
ทางวิชาการ วิชาชีพ และการผลิตผล
งานวิชาการ 
3) ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 
เรื่องต่อ 5 ปี 
4) ระดับความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ผู ้ร ับผิดชอบหลักส ูตร
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5  
5.2 หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและ
ทำนุบำร ุงศ ิลปว ัฒนธรรม อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ และผู ้เกี ่ยวข้องร่วมกัน 
ประเมินกระบวนการส่งเสริมและพฒันา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และจัดทำ
แนวทางพัฒนาตามผลการประเมิน  
5.3 นำผลการประเมินในข้อ1และ2และ
แนวทางการพัฒนาตามผลการประเมิน 

-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม  
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. รายงานการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานการ
ส่งเสริมและพัฒนา
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
2. รายงานผลการ
ประเมินกระบวน 
การ และแนวทาง
การพัฒนาตามผล
การประเมิน 
 

5. การประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

4. ดำเนินการตามแผน 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

รายงานต ่อคณะกรรมการบร ิหาร
วิทยาลัยเพื ่อร ับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา 

 
 
C 

 
 
 
 

6.1 คณะกรรมการบร ิหารว ิทยาลัย
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1. รายงานการ
ประชุมคณะกรรม 
การบริหาร 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป 
7.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูถ้อดบทเรียน หรือ
เท ียบเค ียงผลการดำเน ินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติที่ดี 
7.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2. รายงาน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
ถอดบทเรียน หรือ
เทียบเคียงผลการ
ดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร  
3. รายงานแนว
ปฏิบัติที่ด ี
4. รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

   
 

  
 
 

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 รายงานผลการสำรวจความต้องการการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.2 แผนการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 
  7.4 เอกสารการเผยแพร่แผน           
 7.5 โครงการอบรม 

7.6 เอกสารการส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไปอบรม 
 
8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 

8.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 
 
 
 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

6.พิจารณา 

7. นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 

สิ้นสุด 
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9. การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่เก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1. แผนการส่งเสริม
และการพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

เจ้าหน้าที่งาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งานทรัพยากร
บุคคลและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ 
 

เจ้าหน้าที่งาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งานทรัพยากร
บุคคลและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

3. แฟ้มสรุปโครงการ
การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เจ้าหน้าที่งาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งานทรัพยากร
บุคคลและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

4. รายงานผลการ
ประเมินการดำเนินงาน
การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

เจ้าหน้าที่งาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งานทรัพยากร
บุคคลและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

5. รายงานผลการ
ประเมินกระบวนการ
และแนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

เจ้าหน้าที่งาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งานทรัพยากร
บุคคลและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

6. รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 

 

เจ้าหน้าที่งาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งานทรัพยากร
บุคคลและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

7. รายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการ
ดำเนิน งานกับ
หน่วยงานที่คัดสรร  

เจ้าหน้าที่งาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งานทรัพยากร
บุคคลและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

8. รายงานแนวปฏิบัติ
ที่ด ี

 

เจ้าหน้าที่งาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งานทรัพยากร
บุคคลและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่เก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

9. รายงานการเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดี 

 

เจ้าหน้าที่งาน
ทรัพยากรบุคคล
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

งานทรัพยากร
บุคคลและทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 

10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 

10.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร้อยละ 100 
10.2 ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการพัฒนา ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ 

วิชาชีพ และการผลิตผลงานวิชาการ 
10.3 ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 5 ป ี
10.4 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

1. อัตราการคงอยู่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ร้อยละ 100 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในปีการศึกษาที่
ประเมิน/จำนวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม
เกณฑ์ 5 คน) x100 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร/
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานทรัพยากร
บุคคลและทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2. การพัฒนาด้านการบริหาร
หลัก สูตรความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการ วิชาชีพและการ
ผลิตผลงานวิชาการ 
 

2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับ
การพัฒนา ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ วิชาชีพ 
และการผลิตผลงานวิชาการ 

ร้อยละ 100 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาด้าน
การบริหารหลักสูตร ความเชี่ยว 
ชาญทางวิชาการ วิชาชีพ และ 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้ม
เอกสาร/
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานทรัพยากร
บุคคลและทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

การผลิตผลงานวิชาการ/
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามเกณฑ์ 5 คน) 
x100 

    

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3. ผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องต่อ 5 ปี 

ร้อยละ 100 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีศักยภาพในการ
บริหารหลักสูตร/จำนวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตามเกณฑ์ 5 คน) x100 

- 1 ครั้ง/5ปี - แฟ้ม
เอกสาร/
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานทรัพยากร
บุคคลและทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
4.ความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.4 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ80อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
(ค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า3.51) 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(ค่าคะแนนความพึงพอใจต่อ
การส่งเสริมและพัฒนา/
จำนวนข้อคำถาม/จำนวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ค่าเฉลี่ย 1 ครั้ง/ปี - แฟ้ม
เอกสาร/
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานทรัพยากร
บุคคลและทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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ระบบและกลไกการออกแบบ 

และพัฒนาหลักสูตร 

รหัสเอกสาร PM-ED 05 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์   
 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของ
ประชาชนและได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานการศึกษาพยาบาล 
 
2. ขอบเขต  

ระบบการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย การศึกษาผลการประเมินหลักสูตร 
วิเคราะห์บริบท และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง  จัดทำร่างหลักสูตร  ดำเนินงานให้หลักสูตรได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อมการนำไปใช้ 
 
3. คำนิยาม 

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร หมายถึง กระบวนการปรับ/พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สภาวการณ์สังคม เศรษฐกิจ 
และปัญหาสุขภาพของประเทศ ตามวงรอบทุก 5 ปี 
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 

4.1  หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4.2  หลักสูตรมีการพัฒนาทุก 5 ปีตามวงรอบ  
4.3  การบริหารหลักสูตรผ่านเกณฑ์กำกับมาตรฐานหลักสูตร  

 
5.ความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ : การการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

    

P  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา 
หลักสตูร ประกอบด้วย                        
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล1คน  
- อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 5 คนท่ีมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 2558 
- ผู้แทนหัวหน้าภาควิชา   
- ผู้แทนอาจารย์  
- ผู้แทนผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
- รองผู้อำนวยการกลุม่วิชาการ 

- ผู้อำนวยการ
วิทยาลัย 

1. คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 

D1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตร(มคอ.2)  
2.1 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน
การประเมินหลักสตูร วิเคราะห์บรบิท 
และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง   
2.2 ศึกษาเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับการ
จัดทำหลักสูตร 
2.3 การนำเสนอผลการศึกษาและ 
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อ
พิจารณา อนุมตัิ นำเสนอข้อมูลตอ่คณะ
พยาบาลศาสตร ์
2.4 เข ้าร ่วมประช ุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อออกแบบ 
หลักสูตร 
2.5 จัดทำร่างหลักสตูร (มคอ.2) รว่มกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรม
ราชชนก 
2.6 ตรวจสอบความสมบรูณโ์ดย
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย คณะบดี
คณะพยาบาลศาสตร์  ผู้ทรงคณุวฒุิสภา
การพยาบาล และผู้ทรงคณุวุฒิเกีย่วกับ
วิชาการศึกษาท่ัวไป 
2.7 ปรับแก้และจัดทำร่างหลักสูตร  
ฉบับสมบรูณ ์
2.8 ร่วมจัดทำรายละเอียดรายวิชาใน
หลักสูตรทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

- คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 

1. โครงการพัฒนา
หลักสตูร 
2. รายงานผลการ
ประชุมคณะกรรม 
การพัฒนาหลักสูตร 
3. ร่างหลักสตูร 
(มคอ.2) 

เริ่มต้น 

1. วางแผนพัฒนา
หลักสตูร 

2. ดำเนินการจดัทำร่าง
หลักสตูร (มคอ.2) 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

(มคอ.3-4) ก ับคณะพยาบาลศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก 

D2  
 

3.นำร่างหลักสตูรเข้าวิพากษ์โดยผา่น
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรม
ราชชนก  
3.1 คณะกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิของ 
สบช. ให้ข้อวิพากษ์ และนำมาปรับปรุง
แก้ไขเพื่อเสนออนุมัติใช้หลักสูตรโดย
ปลัดกระทรวง 
3.2 นำเสนอร่างหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ
โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อสภา
วิชาการ ของสถาบันพระบรมราชชนก
และนำเสนอต่อสภาสถาบันพระบรม
ราชชนก 
3.3 นำร่างหลักสูตรเสนอต่อสภาการ
พยาบาลเพื่อให้ความเห็นชอบ และ
รับรองหลักสูตร 
3.4 ติดตามผลการอนุมัติหลักสตูรจาก
สภาสถาบันพระบรมราชชนก และสภา
การพยาบาล 
3.5 นำเสนอหลักสูตรทีผ่่านการอนุมัติ
หลักสตูร จากสภาสถาบันพระบรมราช
ชนก/สภาการพยาบาล เพื่อแจ้ง 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ)  
3.6 รวบรวมผลการพิจารณาจากสภา
สถาบันพระบรมราชชนก และสภาการ
พยาบาลจดัทำรูปเล่มหลักสตูรฉบบั
สมบรณู์ที่มตีราประทับสภาสถาบนัพระ
บรมราชชนกและสภาการพยาบาล และ
สกอ. (ถ้ามี) 

- คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 

1. ร่างหลักสตูร 
2. หนังสือรับรอง
หลักสตูรจากสภา
การพยาบาล 
3.หนังสือรับรองจาก
สภาสถาบันพระ
บรมราชชนก 
3. รายงานสมอ. 08 

D3  4.1 นำหลักสูตรฉบับสมบรณู์เสนอ 
กกบ. วิทยาลัยเพื่อขออนุมัติใช้หลกัสูตร
ก่อนเปิดรับนักศึกษา 
 

- คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 

เล่มหลักสตูร
ต้นฉบับท่ีมีตรา
ประทับ (ตัวจริง) 

D4  
 
 
 
 
 

5.1 เผยแพร่หลักสูตรกับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องตามช่องทางต่างๆ 
5.2 จัดอบรมอาจารย์ประจำหลักสูตร 
และ อาจารย์ผูส้อนมรการนำหลักสูตร
ไปใช้ 

- คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 

1. เอกสารแสดงการ
เผยแพรห่ลักสูตร
ตามช่องทางต่างๆ 
2. รายงานการ
ประชุมการนำ
หลักสตูรไปใช้ 

4. ดำเนินการเพื่อการ
อนุมัติใช้หลักสตูร 

5. เผยแพร่หลักสตูร 
และการนำไปใช้ 

3.วิพากษ ์
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 

5.3 ติดตามการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา (มคอ.3-4) และ
การจัดการเรยีนการสอน 

3. รายงานผลการ
ติดตามการออกแบบ
การจัดการเรยีนการ
สอนรายวิชา และการ
จัดการเรียนการสอน 

C  
 
 
 

6.1 ประเมินการใช้หลักสูตรรายป ี
6.2 ประเมินการใช้หลักสูตรวงรอบ 5 ปี 
6.3 ประเมินกระบวนการการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรตามตัวช้ีวัดที่
กำหนดและจัดทำแนวทางพัฒนาตามผล
การประเมิน เพื่อรับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา 
6.4 นำผลการประเมินในข้อ 6.1, 6.2, 
6.3  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
เพื่อรับข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

- คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 

1. รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร
รายป ี
2. รายงานประเมิน
หลักสตูรวงรอบ 5 ป ี
3.รายงานผลการ
ประเมินกระบวน 
การและแนวทาง 
การพัฒนาตามผล
การประเมิน 

  7.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 

A  8.1นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศกึษา
ต่อไป/และการพัฒนาหลักสูตรในวงรอบ
ต่อไป 
8.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรยีน 
หรือเทียบเคยีงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนนิงานสู่
แนวปฏิบัติที่ด ี
8.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 

1.รายงานการ
ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 
2.รายงานการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ถอดบทเรียน 
3.รายงานการแนว
ปฏิบัติที่ด ี
4.รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

  
 

   

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
 7.1  รายงานการวิจัยการประเมินผลหลักสูตร 

7.2  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  
พ.ศ. 2560 

7.3   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
7.4   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  

6. การประเมินผล 

7.วิพากษ์ 

8. ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 

สิ้นสุด 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 
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7.5  ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

7.6  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

7.7 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
7.8 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562 
 
8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบฟอร์ม มคอ. 2  มคอ.3  มคอ.4 
 8.2 แบบฟอร์มสมอ. 08 
 8.3 แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรเพื่อการรับรองสภาการพยาบาล 
 
9.การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1. รายงานสมอ. 08 ประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

2. รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร/
งานวิจัย 

ประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

3. หนังสือรับรอง
หลักสูตรจากสภาการ
พยาบาลสภาสถาบัน 
พระบรมราชชนก 

-ประธาน
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
-หัวหน้างาน
สารบรรณ 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 
-งานสารบรรณ
ของวิทยาลัย 

5 ปี - เล่มหลักสูตร 
 

4. เล่มหลักสูตรต้นฉบับ
ที่มีตราประทับ (ตัวจริง) 

-รองผู้อำนวย 
การกลุ่มวิชาการ 
-หัวหน้างาน
สารบรรณ 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 
-งานสารบรรณ
ของวิทยาลัย 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

5. รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร 

ประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

6.คำสั่งคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ 

ประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  

10.1  หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
10.2  หลักสูตรมีการพัฒนาทุก 5 ปีตามวงรอบ  
10.3  การบริหารหลักสูตรผ่านเกณฑ์กำกับมาตรฐานหลักสูตร  
 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

1.การรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

-สภาการพยาบาล 
-สภามหาวิทยาลยั 
-สกอ. 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

-ไม่มี  - 5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

2.การพัฒนาทุก 5 ปีตาม
วงรอบ 

2. หลักสูตรมีการพัฒนาทุก 5 ปีตามวงรอบ  5 ปี 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

-ไม่มี  - 5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3. การกำกับมาตรฐาน
หลักสูตร 

3.การบริหารหลักสูตรผ่านเกณฑ์กำกับมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 

ผ่านเกณฑ์กำกับ
มาตรฐานหลักสูตร 
ทั้ง 5 ข้อ (ข้อ 
1,2,3,4,10) 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

-ไม่มี  - 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 
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ระบบและกลไกการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัย

ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

รหัสเอกสาร PM-ED 06 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์  

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง นโยบาย
สาธารณสุข พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
 
2. ขอบเขต  

การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ประกอบด้วย การ
วางแผนการปรับปรุงสาระรายวิชา การดำเนินการ การกำกับติดตาม การประเมินผล และการปรับปรุง
แก้ไข 

 
3. คำนิยาม 
 การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ หมายถึง การ
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระบางส่วนของแต่ละรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร (หลักสูตร
ปรับปรุง 2560) และ/เพ่ิมเติมปรับแต่งสาระสำคัญของคำอธิบายรายวิชา ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อโครงสร้าง
ของหลักสูตร และแสดงถึงความก้าวหน้า ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพการเปลี่ยนแปลงของ
ศาสตร์ทางการพยาบาล และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 

4.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีผลการประเมินโดยนักศึกษาว่ามีความ
ทันสมัย มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

4.2 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์
ประจำหลักสูตรว่ามีความทันสมัย มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
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5.ความรับผิดชอบ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน หัวหน้าภาควิชา รองฯ

วิชาการ 
 
6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 

ชื่อกระบวนการ: การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

    

P  
 

 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรประชุม
วิเคราะหผ์ลการประเมินจาก มคอ.5 และ 
มคอ.6 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
ศาสตร์ทางการพยาบาล ปัญหาสขุภาพ 
และข้อเสนอแนะการพัฒนาสาระใน
รายวิชาให้ทันสมัยจากอาจารย์พี่เลี้ยง
แหล่งฝึกเพือ่ระบุประเด็นเนื้อหาสาระใน
แต่ละรายวิชาที่ต้องปรับปรุงให้ทันสมัย 
1.2 นำประเด็นการปรับปรุงในแตล่ะ
รายวิชา เสนอคณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรร่วมพิจารณา เสนอช่ืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีการปรับปรุง เพ่ือ
นำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ 

-อาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสตูร 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

1.รายงานการประชุม
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
3.บัญชีรายชื่อรายวิชา 
ประเด็นการปรับปรุง 
ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่
ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

P  
 
 

2.1 คณะกรรมการบริหารพิจารณาหาก
เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการออกแบบ
การเรียนการสอนต่อไป 

 

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
- คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1. รายงานประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 

D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่ง
มอบรายชื่อวิชาและประเด็นการปรับปรุง
ให้กับหัวหน้าภาควิชาและผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 
3.2 หัวหน้าภาควิชาประชุมภาควิชาและ
มอบหมายประเด็นการปรับปรุงฯให้กับ
ผู ้รับผิดชอบรายวิชา กรณีที ่มีประเด็น
ใหม่ที่ทันสมัยในศาสตร์สาขานั้น ๆ ใน
ระหว่างปีการศึกษาให้ห ัวหน ้าภาค
บันทึกข้อความ เสนอรองวิชาการ เพื่อ
นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเห็นชอบดำเนินการ 

 - คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

1. มคอ.3 มคอ.4 
ของรายวิชาที่มีการ
สาระรายวิชาให้
ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

จุดเริม่ต้น 

1. วางแผนและ
วิเคราะหค์วามจำเป็น
ในการปรับปรุงสาระ

รายวิชาให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์

สาขานั้นๆ 

3. ดำเนินการปรับปรุง
สาระรายวิชาให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าใน

ศาสตร์สาขานั้นๆ 
 

2.พิจารณา 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 

3.3 ผูร้ับผิดชอบรายวิชาปรับปรุงสาระที่
ไดร้ับมอบใน มคอ.3 หมวด 2 ข้อ2 และ
หมวด 5 มคอ.4 หมวด2 ข้อ 2 และหมวด4 
3.4 ผู้รับผิดชอบรายวิชาประสาน
อาจารยผ์ู้สอนให้ออกแบบแผนการสอน
รายบท ตามสาระที่ปรับปรุงฯ 

C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ติดตามการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือรายบท(ช่ัวโมง) 
4.2 ประเม ินผลโดยใช ้ต ิดตามแบบ
ประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาและ
อาจารย์ การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ในประเด็นเนื้อหาที ่ปรับปรุงในแต่ละ
รายวิชา ในประเด็นการนำความรู้จาก
การปรับปรุงเนื ้อหาที ่ทันสมัยไปใช้ใน
การปฏิบัติงานในภาคปฏิบัติ 
4.2.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตรมีผลการประเมินโดย
นักศึกษาว่ามีความทันสมัย  
4.2.2 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในหลักสูตรมีผลการประเมินโดย
อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจำหลักสูตร
ว่ามีความทันสมัย  
4.3 ประเมินกระบวนการปรับปรุงฯให้
ทันสมัยและจัดทำแนวทางพัฒนาตาม
ผลการประเมินกระบวนการ 
4.4 นำเสนอผลการประเมินในข้อ 4.1, 
4.2 และ4.3 ต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

 - คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

1. รายงานผลการ
สรุปผลประเมิน
ความคิดเห็นของ
นักศึกษาและ
อาจารย์  
2. รายงานผลการ
ถอดบทเรียนใน
ประเด็นการนำ
ความรู้จากการ
ปรับปรุงเนื้อหาท่ี
ทันสมัยไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานใน
ภาคปฏิบตั ิ
3.รายงานผลการ
ประเมิน
กระบวนการและ
แนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

  
 
 
 

5.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

-รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 

A  
 
 
      
 
 
 
 
 

6.1 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศกึษา
ต่อไป 
6.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติที่ดี 
6.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

1. รายงานการ
ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 
2. รายงานการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ถอดบทเรียน 
3. รายงานการแนว
ปฏิบัติที่ด ี

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

4. การประเมินผล 

5.พิจารณา 

6. ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

4. รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

  
 
 

   

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
 7.1  รายงาน มคอ.5 มคอ.6 ของภาคการศึกษาที่เก่ียวข้อง 

7.2  แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
7.3  แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
7.4  แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) พ.ศ. 2561-2565 
7.5  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564 

 
8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในประเด็นมีสาระรายวิชาที่ทันสมัย 
 8.2 แบบฟอร์มการสรุปรายวิชาที่มีการสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 
9. การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.รายงานการประชุม
คณะ กรรมการบริหาร
หลักสูตร(ผลการ
วิเคราะห์รายวิชา
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง) 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

2. รายงานประชุมคณะ 
กรรมการบริหารฯ (2 
ครั้ง) วาระการพิจารณา
การปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัย วาระการ
พิจารณาผลการดำเนิน 
งานของระบบการปรับ 
ปรุงสาระรายวิชาที่
ทันสมัย 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

5 ปี 
 
 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

สิ้นสุด 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

3.รายงานผลการสรุปผล
ประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษาและ
อาจารย์ 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

1 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

4.รายงานผลการ
ประเมินกระบวนการ
และแนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

5. รายงานการปรับปรุง
ผลการดำเนินงาน 
 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6. รายงานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอด
บทเรียน 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7. รายงานการแนว
ปฏิบัติที่ดี 
 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

5 ปี 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8. รายงานการเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดี 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10.ระบบการติดตาม และประเมินผล 

ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  
10.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีผลการประเมินโดยนักศึกษาว่ามีความ

ทันสมัย มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
10.2 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์

ประจำหลักสูตรว่ามีความทันสมัย มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1. หลักสูตรมีผลการ
ประเมินว่ามีความทันสมัย  

1. รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีผลการประเมิน
โดยนักศึกษาว่ามีความทันสมัย  
 

ร้อยละ 100 มี  
ค่าคะแนนไม่น้อย
กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 
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ผลรวมคะแนนการประเมิน
ของนักศึกษาทั้งหมดของแต่
ละรายวิชา/จำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

คะแนน 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนรายวิชาที่มีผลการ
ประเมิน ≥ 3.51 x 100 /
จำนวนรายวิชาทั้งหมด 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

2. หลักสูตรมีผลการ
ประเมินว่ามีความทันสมัย  

2. รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรมีผลการประเมิน
โดยอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ประจำหลักสูตรว่ามี
ความทันสมัย  

ร้อยละ 100 
มีค่าคะแนนไม่
น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนน 
เต็ม 5 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ผลรวมคะแนนการประเมิน
ของนักศึกษาทั้งหมดของแต่
ละรายวิชา/จำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

คะแนน 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

จำนวนรายวิชาที่มีผลการ
ประเมิน ≥ 3.51 x 100 /
จำนวนรายวิชาทั้งหมด 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 
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ระบบและกลไกการกำหนดผู้สอน 

รหัสเอกสาร PM-ED07 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์ 
        เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดผู้สอนให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สภาการพยาบาล  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และมาตรฐานที่หลักสูตร
กำหนด  
 
2. ขอบเขต    

การกำหนดผู้สอน ประกอบด้วย การวางแผนการกำหนดผู้สอน การดำเนินการ การกำกับติดตาม 
การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข 
 
3. คำนิยาม 

การกำหนดผู้สอน หมายถึง การคัดเลือกผู้สอนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์สภาการพยาบาล
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และ
มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด ดังนี้ 

1. อาจารย์พยาบาลประจำ หมายถึง อาจารย์พยาบาลประจำที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ทั ้งนี ้ ให้รวมถึงตำแหน่งที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่นใน
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.1 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
1.2 ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง 

อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.3 ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยสมาชิกสามัญ พ.ศ. 2542 
1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
1.5 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ 
1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน 

อ่ืนของรัฐ 
1.7 มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอายุ สำหรับอาจารย์ที่สอนด้านการ
พยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภ์จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 
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1.8 สำเร็จการศึกษาไม่ตำ่กว่าระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์หรือสาขาอ่ืน โดย 
ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งนี้ ถ้าสำเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขา
พยาบาลศาสตร์ ต้องมีจำนวนรวมไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

1.9 มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีและมีประสบการณ ์
การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

กรณีอาจารย์ประจำไม่มีประสบการณ์การสอนทางการพยาบาลในสถาบันการศึกษาต้อง 
ผ่านการอบรมโครงการ preceptorship อย่างน้อย 6 เดือน หรือหลักสูตรศาสตร์และศิลป์การสอน
ทางการพยาบาล หรือหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงได้ และสภาการ
พยาบาลให้ความเห็นชอบ 

สำหรับอาจารย์ประจำที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ ต้องมีคะแนนทดสอบความ 
สามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ 

2.อาจารย์ประจำหลักสูตร หมายถึง บุคลากรของวิทยาลัยฯที่มีหน้าที่หลักด้านการจัดการ 
เรียนการสอน และปฏิบัติเต็มภาระงานที่รับผิดชอบ มีคุณสมบัติดังนี้ 

คุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจำ 
1.10 มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน ในกรณีที่มีคุณวุฒิไม่ตรงหรือไม่ 

สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือมีประสบการณ์การ
ปฏิบัติหรือสอนในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย 2 ปี 

1.11 ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและ
เป็น 

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง
ตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
  3. อาจารย์พิเศษ หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

 3.1 บุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คือ ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมี
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี (ในรายวิชาศึกษาทั่วไปและ
รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพที่สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง สามารถเชิญอาจารย์พิเศษภายนอกสถาบันมาสอน 
ได้มากกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน) 

 3.2 พยาบาลประจำการ/พยาบาลวิชาชีพที ่ทำหน้าที ่ผ ู ้สอนภาคปฏิบัติ หมายถึง 
พยาบาลประจำการ/พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนภาคปฏิบัติ มีคุณสมบัติดังนี้  

  3.2.1 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 
  3.2.2 มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ดังนี้ 
   - ปริญญาโท/ปริญญาเอกทางการพยาบาล หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี 
    - ปริญญาโท/ปริญญาเอกสาขาอื่น และมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน
พยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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    - ปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและมี
ประสบการณ์การปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี 

  3.2.3 เป็นพยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลประจำการหรือไม่ประจำการในหอ
ผู้ป่วยและอาจปฏิบัติงานหรือไม่ปฏิบัติงานประจำในขณะสอนภาคปฏิบัติและมีประสบการณ์ตรงในสาขา
ที่สอน 

  3.2.4 ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล 
หรือหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงที่สภาการพยาบาลให้
ความเห็นชอบ 
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 

4.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนมีอาจารย์ผู ้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรอง
สถาบันของสภาการพยาบาล 

4.2 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนมีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.3 ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู ้สอนมีคุณภาพการสอนโดยการประเมินของผู้บังคับบัญชา/
ผู้ร่วมงาน/ผู้รับผิดชอบรายวิชาและนักศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

 
5.ความรับผิดชอบ 

อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบรายวิชา หัวหน้า
ภาควิชา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ  
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6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 
ชื่อกระบวนการ: การกำหนดผู้สอน 

วิธีปฏิบัติ 
วงจร

คุณภาพ 
ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

    

P  
 
 
 
 
 

1.1 กำหนดคุณสมบัต ิของอาจารย์
ผ ู ้ สอน ตาม เกณฑ ์ เกณฑ ์สภาการ
พยาบาลและประกาศกระทรวง 
ศ ึกษาธ ิการ เร ื ่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
และมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด 
1.2 จัดทำเนียบอาจารย์ประจำหลกัสูตร 
อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อาจารย์
พิเศษสอนภาคปฏิบัต ิ

 

- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
- คณะกรรม การ
บริหารหลักสตูร 

1. เกณฑ์รับรอง
สถาบันของสภาการ
พยาบาล 
2. ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูรระดับ
ปริญญาตรีพ.ศ.2558  
3. ทำเนียบอาจารย์
ผู้สอนของวิทยาลัย
พยาบาลฯ 

D1  
 
 
 
 

 

2.1 ประชุมพิจารณากำหนดผู้รับผดิชอบ
รายวิชา 
2.2 ดำเนินการทาบทามอาจารยผ์ูส้อน
ตามรายชื่อในทำเนียบท่ีกำหนด 
2.3 เมื่อได้รับการตอบรับเสนอรายชื่อ
อาจารยผ์ู้สอนต่อหัวหนา้ภาควิชาเพื่อให้
ความเห็นชอบและนำเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร หากเห็นชอบ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
- หัวหน้าภาควิชา 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชา 

1. รายงานการ
ประชุมการกำหนด
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผูส้อน 
2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 

D2  
 

 

3.1 พิจารณารายชื่ออาจารยผ์ู้สอนทุก
รายวิชา เพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
ให้ทำหนังสือเชิญสอนและคำสั่งแต่งตั้ง 
3.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน
ภายหลังจากผ่านการพิจารณาเห็นชอบ
แล้วให้ผู ้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกข้อ 
ความถึงรองฯฝ่ายวิชาการผ่านหัวหน้า
ภาควิชา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
2.บันทึกข้อความขอ
เปลี่ยนแปลง
อาจารยผ์ู้สอน 

D3  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน
ของวิทยาลัยฯ และอาจารย์พิเศษสอน
ภาคปฏิบัติเสนอผู้อำนวยการเพื่อลงนาม 
4.2 จัดทำหนังสือเชิญสอน  
4.3 ทำความเข้าใจอาจารย์ที่เชิญสอน 
ช้ีแจงวัตถุประสงค์ ประมวลวิชาและการ
วัดประเมินผลของรายวิชา รับทราบทาง 
E -mail หรือ ทางโทรศัพท์หรือ ทางการ

- หัวหน้างานจัด
การศึกษาฯ 
- ผู้รับชอบรายวิชา 

 

1. หนังสือเชิญสอน 
2. คำสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์พิเศษสอน
ภาคปฏิบตั ิ4. จัดทำหนังสือเชิญสอน

และคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษสอนภาคปฏิบัต ิ

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

3.พิจารณา 

2. ดำเนินการกำหนด
ผู้สอน 

เริ่มต้น 

1. การวางแผน
การสรรหา

อาจารยผ์ู้สอน 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ประชุมสมัมนาอาจารย์พิเศษ โดยต้อง
ทำก่อนสอน 

C  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 ติดตามประเมินคุณภาพการสอน 
ของอาจารย์ผูส้อนในประเด็นคุณภาพ
การสอน โดยการประเมินของ            
ผู้บังคับ บัญชา/ผู้ร่วมงาน/ผูร้ับผดิชอบ
รายวิชาและนักศึกษา แบบประเมนิท่ีใช้
เป็นแบบประเมินคณุภาพการสอนของ
อาจารย์ของสถาบันพระบรมราชชนก ที่
ใช้ในการประเมินการสอนเพื่อการเลื่อน
ระดับ    
5.2 ประเมินผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของระบบในประเด็น 
  5.2.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนมี
อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การ
รับรองสถาบันของสภาการพยาบาล 
  5.2.2 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิด
สอนมีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหล ักส ูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
  5.2.3 ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู้สอน
มีคุณภาพการสอนโดยการประเมินของ
ผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน/ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและนักศึกษา มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
5.3 ประเมินกระบวนการการกำหนด
อาจารย์ผู้สอนและจัดทำแนวทางพัฒนา
ตามผลการประเมินกระบวนการ 
5.4 นำเสนอผลการประเมินในข้อ 5.1, 
5.2 และ 5.3เสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

- คณะกรรม การ
บริหารหลักสตูร 

1. รายงานผลการ
สรุปผลประเมิน
คุณภาพการสอน
ของอาจารย์ผูส้อน
ในประเด็นคณุภาพ
การสอนโดยการ
ประเมินของผูบ้ังคับ 
บัญชา/ผูร้่วมงาน/
ผู้รับผิดชอบรายวิชา
และนักศึกษา  
2. รายงานผลการ
ดำเนินงานและแนว
ทางการปรับปรุงผล
การดำเนินงาน
ระบบการกำหนด
ผู้สอน 

C  
 
 

6.1 คณะกรรมการบร ิหารว ิทยาลัย
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

- รองอำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
- คณะกรรม การ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 

A  
 

 
 

7.1 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป 

- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

1. รายงานการ
ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงานจากผล

6.พิจารณา 

7. ปรับปรุงผล
การดำเนินงาน 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

5. การประเมินผล 
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วงจร
คุณภาพ 
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 7.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติที่ดี 
7.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

การประเมิน
กระบวนการ 
2. รายงานการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ถอดบทเรียน 
3. รายงานแนวปฏิบัติ
ที่ด ี
4. รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

  
   

   

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 

7.1  บัญชีรายชื่ออาจารย์ในฐานข้อมูล 
7.2  คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษา สภาการพยาบาล 
7.3  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2558 
7.4  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560   
7.5  แผนแม่บทการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา........  

 
8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา 
           8.2 แบบประเมินคุณภาพการสอน ของอาจารย์ผู้สอนในประเด็นคุณภาพการสอน โดยการ
ประเมินของ ผู้บังคับ บัญชา/ผู้ร่วมงาน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา (แบบประเมินคุณภาพการสอนเพื่อการเลื่อน
ระดับของสถาบันพระบรมราชชนก) 
 
9.การบันทึกเอกสาร 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1. รายงานการประชุม
การกำหนดผู้รับผิดชอบ
รายวิชาและอาจารย์
ผู้สอน 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

สิ้นสุด 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

3. รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.รายงานผลการสรุปผล
ประเมินความคิดเห็น
ของนักศึกษาและ
อาจารย์ 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

1 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.รายงานผลการ
ประเมินกระบวนการ
และแนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

6. รายงานการปรับปรุง
ผลการดำเนินงาน 
 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7. รายงานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอด
บทเรียน 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8. รายงานการแนว
ปฏิบัติที่ดี 
 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

5 ปี 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

9. รายงานการเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดี 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  

งานสารบรรณกลุ่ม
งานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10.ระบบการติดตาม และประเมินผล 

ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  
10.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนมีอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรอง

สถาบันของสภาการพยาบาล 
10.2 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที ่เปิดสอนมีอาจารย์ผู ้สอนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
10.3 ร้อยละ 100 ของอาจารย์ผู ้สอนมีคุณภาพการสอนโดยการประเมินของผู้บังคับบัญชา/

ผู้ร่วมงาน/ผู้รับผิดชอบรายวิชาและนักศึกษา มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
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ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1. รายวิชาที่เปิดสอนมี 

อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์การรับรองสถาบัน
ของสภาการพยาบาล 

1. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนมีอาจารย์
ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรองสถาบัน
ของสภาการพยาบาล 
 

100 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนรายวิชาที่มีอาจารย์
ผู้สอนมีคุณสมบัติตรงตาม
เกณฑ์รับรองสถาบันของสภา
การพยาบาล x 100 /จำนวน
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

2. รายวิชาที่เปิดสอนมี
อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 

2. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนมีอาจารย์
ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 

100 
 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนรายวิชาที่มีอาจารย์
ผู้สอนที่มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
x 100 /จำนวนรายวิชาที่เปิด
สอนทั้งหมด 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3. คุณภาพการสอนของ
อาจารย์ผู้สอน  

3. ร้อยละของอาจารย์ผู้สอนมีคุณภาพการสอนโดย
การประเมินของผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงาน/
ผู้รับผิดชอบรายวิชาและนักศึกษา มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี  

100 โดยค่า 
คะแนนไม่น้อย
กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผล
การประเมินคุณภาพการสอน
โดยนักศึกษาและอาจารย์ที่มี
ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51 x 100 /
จำนวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 
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ระบบและกลไกการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบ 
การจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ 3 และมคอ 4) 

และการจัดการเรียนการสอน 

รหัสเอกสาร PM-ED08 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อใช้เป็นแนวทางกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3/มคอ.4 และการจัดทำ
แผนการสอน การดำเนินการสอน  ให้เป็นไปตามมคอ.3/มคอ.4 ที่กำหนด สอดคล้องและเป็นไปตาม
มาตรฐานและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด  
 
2. ขอบเขต 
      การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ 3 และมคอ 4) และการจัดการ
เรียนการสอน ประกอบด้วยขั้นตอน การวางแผนการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการ
เรียนรู้ (มคอ 3 และมคอ 4) และแผนการสอน การจัดการเรียนการสอนตามแผนที่กำหนดการประเมินผล 
และการปรับปรุงแก้ไข 
 
3. คำนิยาม 
      การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4 )  หมายถึง 
กระบวนการตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3/มคอ.4 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป 
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  ลักษณะและการดำเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา แผนการ
สอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียน การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของ
รายวิชาและระยะเวลาการดำเนินงาน 
  การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบแผนการสอนรายบท หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ ติดตาม 
ควบคุม แผนการสอน ให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ  มคอ. 4) ได้แก่  ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อ
บท และหัวข้อสาระการเรียนรู้  วันเวลา จำนวนชั่วโมงสอน  แนวคิดหลักของสาระที่สอน  ผลลัพธ์การ
เรียนรู้รายบท ระเบียบวิธีการสอน การวัดและประเมินผล  การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู ้เชิง
พฤติกรรม  และเอกสารอ้างอิง 
 การกำกับ ติดตาม และตรวสอบการสอน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม คุณภาพ
การสอนของอาจารย์ 
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4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 
4.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที ่เปิดสอนจัดทำมคอ.3 และ มคอ.4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาค

การศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 วัน 
4.2 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษามีแผนการสอนที่ผ่านการวิพากษ์

แล้วเสร็จก่อนสอนไม่น้อยกว่า 7 วัน 
4.3 ร้อยละ 100 ของรายวิชาชีพมีแผนการสอนรายบทครบถ้วนตามหน่วยชั่วโมงที่หลักสูตร

กำหนด (1 หน่วยกิต ให้มีแผนการสอน 15 ชั่วโมง) 
4.4 ร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิดสอนใช้วิธีการสอนแบบ Active learning ไม่น้อยกว่า 2 วิธ ี
4.5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ (ภาพรวม) อยู่ในระดับดี 

มีค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4.6 ระดับคุณภาพการสอนของอาจารย์ตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าภาควิชา/

อาจารย์ผู้ร่วมสอน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4.7 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชา มีผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 

5.ความรับผิดชอบ 
 รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หัวหน้าภาควิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณะกรรมการตรวจสอบแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) 
 
6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 

ชื่อกระบวนการ: การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้(มคอ 3 และมคอ 4) 
และการจัดการเรียนสอน 

 
วิธีปฏิบัติ 
 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

    

 
P 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุม 
  1.1.1 ศึกษาหลักสูตรเกีย่วกับ
วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร (มคอ
2) และโปรแกรมการศึกษา 
  1.1.2 ผลการดำเนินงานการกำกบั 
ติดตาม และตรวจสอบการจดัทำ มคอ 3 
และมคอ 4 ในปีการศึกษาที่ผา่นมา 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
-อาจารย์ผูร้ับผดิ 
ชอบหลักสูตร  
- รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวิชาการ  
- ผู้เกี่ยวข้อง 

1. รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. แผนการกำกับ 
ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทำ 
มคอ 3 และ มคอ 4 
3.คำสั่งคณะกรรมการ 
กำกับติดตาม(วิพากษ์) 
มคอ 3 และ มคอ 4 

1. การวางแผนการกำกับ 
ติดตามและตรวจสอบ

การจัดทำ มคอ 3 
และมคอ 4 

 

เริ่มต้น 
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  1.1.3 ทบทวนแผนแม ่บทการจัด
การศ ึกษาตารางสอนแผนการสอน
ภาคปฏิบัติ รายช่ือผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1.1.4 จัดทำคู่มือการจัดการเรียนการ
สอน ประจำปีการศึกษา...... 
1.2 วางแผนการกำกับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทำ มคอ 3 และมคอ 4 
  1.2.1 กำหนดแนวทางการจัดทำ มคอ 
3 และมคอ 4 และแผนการสอน 
  1.2.2 จัดทำตารางการกำกับตดิตาม
(วิพากษ์) มคอ 3 และ มคอ 4 ประกาศ
ให้ทราบโดยทั่วกัน 
  1.2.3 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำกับ
ติดตาม(วิพากษ์) มคอ 3 และมคอ 4 
ประกอบด้วย อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 5 คน หัวหน้าภาคทุกภาควิชา 
ผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร 4 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอรองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ กลั่นกรองหากเห็นชอบนำเสนอ
ผู้อำนวยการพิจารณาอนุมัติและแจ้งให้
ผู้รับการแต่งตั้งทราบและปฏิบัติในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป  

 
 
 

D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  คณะกรรมการกำก ับต ิดตาม         
มคอ.3 และมคอ 4 ดำเนินการวิพากษ์
การออกแบบการเรียนรู้รายวิชาโดย 
  2.1.1 ตรวจสอบชื ่อว ิชา รหัสว ิชา 
จำนวนหน ่วยก ิต  จำนวนน ักศ ึกษา 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
  2.1.2 ตรวจสอบจ ุดประสงค ์และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาเทียบกับ 
Curriculum mapping  
  2.1.3 ตรวจสอบการนำผลการพัฒนา
ปรับปรุงรายวิชาที่กำหนดไว้ในมคอ.5/
มคอ 6ในประเด ็นความสอดคล ้อง
ครบถ้วน 
  2.1.4 ตรวจสอบความสอดคล้องของ
ผลลัพธ์การเรียนรู วิธีการสอน และการ
วัดและการประเมินผล 
  2.1.5 ตรวจสอบคำอธิบายรายวิชาและ
ความสอดคล ้ องการกระจายของ
คำอธิบายรายวิชาสู่รายบท รวมทั้งสาระ

- ผู้รับผดิชอบวิชา 
- คณะกรรมการ
กำกับติดตาม 
มคอ.3 และมคอ.4 
- หัวหน้าภาควิชา 
 
 

1. สรุปรายงานผล
การวิพากษ ์
มคอ 3 และมคอ 4  
2. มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 

2. ดำเนินการกำกับ
ติดตามการจดัทำ

แผนการเรียนรู้และ       
การจัดการเรยีน          

การสอน 
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ย่อยของแต่ละบทกับ test blue print 
ที่สภาการพยาบาลกำหนด 
  2.1.6 ตรวจสอบการกระจายผลลัพธ์
การเรียนรู้รายบท ระเบียบวิธีสอน และ
วิธีการวัดผลรายบทให้สอดคล้องกับการ
กำหนดไว้ใน มคอ 3/ มคอ 4 หมวด 3 
คือ การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู ้ตาม
ความคาดหวัง 
  2.1.7 ตรวจสอบแผนการวดั
ประเมินผลให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้และระเบยีบวิธีวัดผลที่กำหนดไว้
ใน มคอ 3/ มคอ 4 หมวด 3 และเกณฑ์
กาวัดและประเมินผลที่สถาบันกำหนด 
  2.1.8 ตรวจสอบตารางการวิเคราะห์
หล ักส ูตรรายว ิชาให ้สอดคล ้องกับ       
ข้อ 2.1.6และ2.1.7 
  2.1.9 ตรวจสอบสิ ่ งสน ับสน ุนการ
เรียนรู้ ตำราหลัก และแผนการจัดการ
ความเสี่ยง (ถ้ามี) 
  2.1.10 ตรวจสอบการประเมินและการ
ปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 
2.2 คณะกรรมการกำก ับฯ จ ัดทำ
รายงานผลกา รว ิ พากษ ์ เ สนอรอง
ผ ู ้อำนวยการฝ ่ายว ิชาการ ห ัวหน้า
ภาควิชาเพ่ือทราบ  
2.3 หัวหน้าภาควิชาติดตามให้ผูร้บั ผิด
ชอบรายวิชาปรับปรุงแก้ไขตามผลการ
วิพากษ์ และส่งให้หัวหน้าภาควิชาตรวจ 
สอบและรวบรวมมคอ.ที่แก้ไขเรียบร้อย
แล้วเสนอรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เพื่อพิจารณาและอนุมตัิ มคอ.3/มคอ 4 
เพื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชานำไป
จัดทำแผนการเรยีนรู้รายบทต่อไป                                                                                                                                      

C  
 
 
 
 
 
 

3.1 หัวหน้าภาควิชาติดตามตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบรูณ์ของแผนการสอน
ในประเด็น 
  3.1.1 ช่ือวิชา รหัสวิชา ช่ือบท และ
หัวข้อสาระการเรียนรู้ใหต้รงกับมคอ. 3/
มคอ.4 กำหนด 

- ผู้รับผดิชอบวิชา 
- หัวหน้าภาควิชา 
- อาจารย์ผูร้่วม
สอน            
- คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การสอน  

1. แผนการสอนราย
บทของแต่ละรายวิชา 
ที่ผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้อง 
2. รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการ
สอนของอาจารย ์

3. กำกับ ติดตามการ
จัดทำแผนการสอน 

รายบท 
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  3.1.2 วันเวลา จำนวนช่ัวโมงสอนให้
ตรงกับตารางสอนที่กำหนด 
  3.1.3 พิจารณาความเหมาะสมของ
ระบุแนวคิดหลักของสาระที่สอน 
  3.1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของผลลัพธ์การเรียนรู้ ระเบียบวิธกีาร
สอน การวัดและประเมินใหต้รงตาม 
มอค 3/มคอ 4 กำหนด 
  3 . 1 . 5  ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ก ำ ห น ด
วัตถุประสงค์การเร ียนรู ้ ให้ครบถ ้วน 
ถ ู กต ้ อง  สอดคล ้องก ับตารางการ
วิเคราะห์หลักสูตรและเหมาะสมกับ
สาระ กิจกรรมการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
  3.1.6 ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงให้ตรง
กับตำราหลักท่ี มคอ.กำหนด  
3.2 ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้ร่วม
สอน  ห ั วหน ้ าภาคว ิ ช าและหร ือ/
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการสอน
ดำเนินการนิเทศ และประเมินคุณภาพ
การสอนและจ ัดทำรายงานผลการ
ประเมิน เสนอรองผู ้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ และหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
เพื ่อทราบและพิจารณาดำเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
3.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ส่งแผนการสอน
ตามที ่กำหนด โดยกำหนด Pa ยกย่อง
เชิดชู 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 แต ่งต ั ้ งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการสอน 
4.2 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการ 
สอนประชุมเพื ่อจ ัดทำแบบประเมิน
คุณภาพการสอน แผนการนิเทศ และ
ช้ีแจงให้อาจารย์ทุกท่านรับทราบ 
4.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการ 
สอนดำเน ินการน ิ เทศและประเมิน
คุณภาพการสอนตามแผนที่กำหนด 
4.4 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการ 
สอนจัดทำรายงานผลการประเมินเสนอ
ต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ
หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชาที่

  

4. การกำกับ 
ติดตามการสอน

ของอาจารย์ 



คู่มือบริหารคุณภาพ (ฉบับปรับปรงุ 2564) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  หน้า | 81  
 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 

 

เก ี ่ยวข ้องเพ ื ่อทราบ และพิจารณา
ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
4.5 หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา
แจ้งผลการประเมินให้อาจารย์ผู ้สอน
รับทราบ  
4.6 อาจารย์ผู ้สอนปรับปรุงแก้ไขการ
สอนตามผลการประเมิน 

C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดของระบบในประเด็นดังนี้   
  5.1.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิด
สอนจัดทำมคอ.3 และ มคอ.4 แล้วเสร็จ 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า30วัน 
  5.1.2 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษามีแผนการ
สอนที ่ผ ่านการวิพากษ์แล้วเสร็จก่อน
สอนไม่น้อยกว่า 7 วัน 
  5.1.3 ร้อยละ 100 ของรายวิชาชีพมี
แผนการสอนรายบทครบถ้วนตามหน่วย
ชั่วโมงที่หลักสูตรกำหนด (1 หน่วยกิต 
ให้มีแผนการสอน 15 ช่ัวโมง) 
  5.1.4 ร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิด
ส อ น ใ ช ้ ว ิ ธ ี ก า ร ส อ น แ บ บ  Active 
learning ไม่น้อยกว่า 2 วิธี  
  5.1.5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต ่ อค ุณภาพกา รสอนของอาจ า รย์  
(ภาพรวม) อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยมาก 
กว่าหรือเท่ากับ3.51จากคะแนนเต็ม 5 
  5.1.6 ระด ับค ุณภาพการสอนของ
อาจารย์ตามความคิดเห็นของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หัวหน้าภาควิชา/
อาจารย์ผู้ร่วมสอน/รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ/คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การสอนของอาจารย์อยู ่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
   5.1.7 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาท่ีเข้า
เรียนในรายวิชา มีผลการประเมินการ
เร ียนร ู ้ตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ
อุดมศึกษา อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5   

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร         
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
- รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวิชาการ  
- ผู้เกี่ยวข้อง 

1. รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของระบบ 
2. รายงานผลการ
ประเมินกระบวน 
การและแนว
ทางการพัฒนาตาม
ผลการประเมิน 

5. การประเมินผล 



คู่มือบริหารคุณภาพ (ฉบับปรับปรงุ 2564) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  หน้า | 82  
 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 

 

5.2 ประเม ินกระบวนการกำกับการ
ประเมินการจัดการเรยีนการสอน(มคอ.3  
มคอ.4)และจัดทำแนวทางพัฒนาตามผล
การประเมิน 
5.3 นำผลการประเมิน  ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยเพื่อรับข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

C  
 

6.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร 

A  
 
 
 
 
 

7.1นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป 
7.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติที่ดี 
7.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

1. คณะกรรม การ
บริหารหลักสตูร         
2. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
3. รอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ 4. 
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2. รายงานแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ถอด
บทเรียนหรือเทียบ 
เคียงผลการดำเนินงาน 
กับหน่วยงานที่คัดสรร  
3. รายงานแนว
ปฏิบัติที่ด ี
4. รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

  
 

   

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 

7.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
7.2 แผนแม่บทการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา.......... 
7.3 ตารางสอนทุกชั้นปี 
7.4 Block rotation 
7.5 รายชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชาปีการศึกษา................  
7.6 คู่มือการจัดการเรียนการสอน 
7.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
7.8 แผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน (Improvement plan) 
 

8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบฟอร์ม มคอ. 3  
 8.2 แบบฟอร์ม มคอ 4 
 8.3 แบบฟอร์มบันทึกผลการวิพากษ์ มคอ. 3, มคอ 4 

8.4 แบบฟอร์มรายงานผลการการวิพากษ์ มคอ. 3, มคอ 4 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัต ิ

6.พิจารณา 

7. ปรับปรุงผลการ 
ดำเนินงาน 

สิ้นสุด 
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 8.5 แบบฟอร์มสรุปผลการส่ง มคอ 3 และมคอ 4 
 8.6 แบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ โดยนักศึกษา 
          8.7 แบบประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ โดยผู้บังคับบัญชา/ หัวหน้าภาควิชา / 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการสอน 
 
9. การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เลขาคณะ 
กรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ 

เลขาคณะ 
กรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. รายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ของระบบ 

เลขาคณะ 
กรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4. รายงานผลการ
ประเมินกระบวนการ
และแนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

เลขาคณะ 
กรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

5. รายงานผลการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

เลขาคณะ 
กรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6. รายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการ
ดำเนินงาน กับหน่วยงาน
ที่คัดสรร  

เลขาคณะ 
กรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

7. รายงานแนวปฏิบัติที่ดี เลขาคณะ 
กรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.รายงานการเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดี 

เลขาคณะ 
กรรมการ 
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  

10.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที ่เปิดสอนจัดทำมคอ.3 และ มคอ.4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาค
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

10.2 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษามีแผนการสอนที่ผ่านการวิพากษ์
แล้วเสร็จก่อนสอนไม่น้อยกว่า 7 วัน 

10.3 ร้อยละ 100 ของรายวิชาชีพมีแผนการสอนรายบทครบถ้วนตามหน่วยชั่วโมงที่หลักสูตร
กำหนด (1 หน่วยกิต ให้มีแผนการสอน 15 ชั่วโมง) 

10.4 ร้อยละ 50 ของรายวิชาที่เปิดสอนใช้วิธีการสอนแบบ Active learning ไม่น้อยกว่า 2 วิธี  
10.5 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ (ภาพรวม) อยู่ในระดับดี 

มีค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
10.6 ระดับคุณภาพการสอนของอาจารย์ตามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/

หัวหน้าภาควิชา/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ/คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การสอนของอาจารย์อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

10.7 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชา มีผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1. รายวิชาที่เปิดสอนจัดทำ
มคอ.3 และ มคอ.4 แลว้เสร็จ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา ไม่น้อย
กว่า 30 วัน 

1. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนจัดทำมคอ.3 และ 
มคอ.4 แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา ไม่น้อย
กว่า 30 วัน 

100 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน
จัดทำมคอ.3 และ มคอ.4 
แล้วเสร็จก่อนเปิดภาค
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 วัน
x100/จำนวนรายวิชาที่เปิด
สอนทั้งหมด 

ร้อยละ 5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
- เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณ
กลุ่มงาน
วิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2. รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษามีแผนการสอน
ที่ผ่านการวิพากษ์แล้วเสร็จ
ก่อนสอนไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 
 

2. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษามีแผนการสอนที่ผ่านการวิพากษ์แล้ว
เสร็จก่อนสอนไม่น้อยกว่า 7 วัน 

100 
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สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษามีแผน 
การสอนที่ผ่านการวิพากษ์
แล้วเสร็จก่อนสอนไม่น้อยกว่า 
7 วัน x100/จำนวนรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมด 

ร้อยละ 5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณ
กลุ่มงาน
วิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3. รายวิชาชีพมีแผนการสอน
รายบทครบถ้วนตามหน่วย
ชั่วโมงท่ีหลักสูตรกำหนด (1 
หน่วยกิต ให้มีแผนการสอน 
15 ชั่วโมง) 

3. ร้อยละของรายวิชาชีพมีแผนการสอนรายบท
ครบถ้วนตามหน่วยชั่วโมงท่ีหลักสูตรกำหนด (1 
หน่วยกิต ให้มีแผนการสอน 15 ชั่วโมง) 

100 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนรายวิชาชีพมีแผนการ
สอนรายบทครบถ้วนตามหน่วย
ชั่วโมงท่ีหลักสูตรกำหนดX100/
จำนวนรายวิชาชีพทั้งหมด  

ร้อยละ 5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

-งานสารบรรณ
กลุ่มงาน
วิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
4. รายวิชาที่เปิดสอนใช้วิธีการ
สอนแบบ Active learning 
ไม่น้อยกว่า 2 วิธี  

4.ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนใช้วิธีการสอนแบบ 
Active learning ไม่น้อยกว่า 2 วิธี  

50 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนใช้
วิธีการสอนแบบ Active 
learning ไม่น้อยกว่า 2 
วิธีX100/จำนวนรายวิชาที่
เปิดสอนทั้งหมด 

ร้อยละ 5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

-งานสารบรรณ
กลุ่มงาน
วิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
5. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์ (ภาพรวม)  

5.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ (ภาพรวม)  

อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 
จากคะแนนเต็ม 
5 
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สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์/จำนวน
นักศึกษาท้ังหมด 

ค่าเฉลี่ย 5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
6.  คุณภาพการสอนของ
อาจารย์ตามความคิดเห็นของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
หัวหน้าภาควิชา/อาจารย์ผู้
ร่วมสอน/รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ/
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการสอนของอาจารย์  

6.ระดับคุณภาพการสอนของอาจารย์ตามความ
คิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/หัวหน้า
ภาควิชา/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/รองผู้อำนวยการกลุ่ม
งานวิชาการ/คณะกรรมการประเมินคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ 
 

ค่าเฉลี่ย 
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 
จากคะแนนเต็ม 
5 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ผลรวมคะแนนประเมิน
คุณภาพการสอนของอาจารย์
ตามความคิดเห็นของผู้
ประเมิน/จำนวนผู้ประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ทั้งหมด (ผู้ประเมินได้แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/
หัวหน้าภาควิชา/อาจารย์ผู้
ร่วมสอน/รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ/
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการสอนของอาจารย์) 

    

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
7. นักศึกษาที่เข้าเรียนในราย 
วิชามีผลประเมินการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา อยู่ในระดับดี  

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชา มีผลการ
ประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

ร้อยละ 100 
มีค่าคะแนนไม่
น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 
5 
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สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ผลรวมคะแนนการประเมินการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาของ
นักศึกษา/จำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

คะแนน 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 
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ระบบและกลไกการเรียนการสอนที่บูรณาการกับ 

การวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม 
และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

รหัสเอกสาร PM-ED09 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์ 
      เป็นแนวทางในจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม 
และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
 
2. ขอบเขต 
  การเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำ รุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ขั้นตอน วางแผนการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับพันธกิจของ
วิทยาลัย  ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับพันธกิจของวิทยาลัย การประเมินผล และการ
ปรับปรุงแก้ไข 
 
3. คำนิยาม 
  การเรียนการสอนแบบบูรณาการ หมายถึง การนำพันธกิจด้านการบริการวิชาการ การวิจัย 
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการเรียนการสอน 
  การบูรณาการกับบริการวิชาการ หมายถึง การนำโครงการ กิจกรรมของ การบริการวิชาการ
มาใช้พัฒนานักศึกษาผ่านการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ (1) นักศึกษาร่วมให้บริการ
วิชาการกับอาจารย์ (โดยใช้โครงการบริการวิชาการเป็นสื่อการสอน โดยโครงการบริการวิชาการกำลัง
ดำเนินการ) และ (2) การนำผลของการบริการวิชาการของอาจารย์มาใช้ในการเรียนการสอน (โดยนำผล
ของโครงการบริการวิชาการท่ีแล้วเสร็จมาเป็นสาระการสอน) 
  การบูรณาการกับการวิจัย หมายถึง การนำประโยชน์จากการวิจัยมาใช้ในการพัฒนานักศึกษา
ผ่านการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ (1) การนำผลการวิจัยของอาจารย์ผู ้สอนมาใช้
ประกอบการสอน (นำมาเป็นสาระหรือเนื้อหาการสอน โดยงานวิจัยต้องเสร็จแล้ว) (2) การนำนักศึกษาเข้า
รับฟังการรายงานผลการวิจัยหรือเข้าร่วมการประชุมการเสนอผลงานวิจัย (เป็นกิจกรรมการเรียนการ
สอน) และ (3) การกำหนดให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยหรือกระบวนการวิจัยของอาจารย์ (โดยใช้
โครงร่างวิจัยมาใช้เป็นสื่อการสอน ซึ่งงานวิจัยอยู่ระหว่างของการดำเนินการ)  
  การบูรณาการกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การนำการนำโครงการ กิจกรรมของ 
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้ในการพัฒนานักศึกษาผ่านการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
ดังนี้ (1) นักศึกษาร่วมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กับอาจารย์ (โครงการทำนุเป็นสื่อการสอน) 
และ (2) การนำผลของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการเรียนการสอน (โดยนำผลของโครงการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จมาเป็นสาระการสอน) 
 
 
 



คู่มือบริหารคุณภาพ (ฉบับปรับปรงุ 2564) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  หน้า | 89  
 

4. ตัวช้ีวัดที่สำคัญของกระบวนการ 
4.1 มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธกิจอื่นของวิทยาลัยครบทุกด้าน(การวิจัย  การ

บริการวิชาการทางสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา)  
4.2 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับ 

พันธกิจอื่นของวิทยาลัย  มีผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา อยู่ในระดับดี 
มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 
5.ความรับผิดชอบ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบรายวิชา และหัวหน้าภาควิชา  
 
6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 

ชื่อกระบวนการ: การเรียนการสอนที่บูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  
 

   

P  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ประชุม 
  1.1.1 ศึกษาหลักสูตรและโครงสร้าง
ของหลักสูตร 
  1.1.2 กำหนดรายวิชาที่จะจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม การทำนุบำรุง
ศิลปและวัฒนธรรม พิจารณาบูรณาการ
ในรายวิชาชีพภาคทฤษฎีและให้กระจาย
ทุกช้ันป ี
  1.2 ประชุมจัดทำแผนการบูรณาการ
การเรยีนการสอนกับพันธกิจอื่นของ
วิทยาลัย โดยกำหนดเป้าหมายและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะเกิดกับนักศกึษา
และประชุมช้ีแจงหลักการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับพันธะกิจอ่ืนๆให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  
1.3 งานการเงินช้ีแจงเกี่ยวกับหมวดเงิน
ที่ใช้ในการจัดทำโครงการบรูณาการ 
การวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

1. รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. แผนการบูรณาการ
การเรยีนการสอนกับ
พันธกิจอื่นของ
วิทยาลัย 

จุดเริม่ต้น 

1. วางแผนการจัดการ 
เรียนการสอนที่บูรณาการ
กับพันธกิจของวิทยาลัย 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 

1.4 รองผู ้อำนวยการฝ่ายวิชาการนำ
แผนการบูรณาการฯ เข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

P  
 
 

2.1 คณะกรรมการบริหารพจิารณาหาก
เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการออกแบบ
การเรยีนการสอนต่อไป 
 

คณะกรรมการ
บริหารฯ 

1. รายงานประชุม
คณะกรรมการ
บริหารฯ 

D  
 
 
 
 
 
 

3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่ง
มอบรายวิชาชีพที่จะจัดการเรียนการ
สอนโดยบูรณาการกับพันธกิจอื่นให้กับ
หัวหน้าภาควิชาและผู้รับผิดชอบรายวิชา 
3.2 หัวหน้าภาควิชาประชุมภาควิชาและ
มอบหมายรายวิชาชีพที่จะจัดการเรียน
การสอนโดยบูรณาการกับพันธกิจอื่น 
ให้กับผู้รับผิดชอบรายวิชา 
3.3 ผู้รับผิดชอบรายวิชาประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมการวิจัย  
การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการ
วางแผนกิจกรรมการบูรณาการ 
3.4 ผู้รับผิดชอบรายวิชาประสานงานกับ
บริการวิชาการ วิจัย / ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เกี่ยวกับงบประมาณที่จะ
ใช้ 
3.5 ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกับพันธกิจอื่นในมคอ.3 
หมวดที่ 2 ,หมวดที่ 4  และหมวด 5 
3.6 ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบรายว ิชาประสาน
อาจารย์ผู้สอนให้ออกแบบแผนการสอน
รายบทที่มีการบูรณาการกับพันธกิจอื่น
ของวิทยาลัย 
3.7 ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน โดยสรุปผลการ 
บูรณาการว่านักศึกษาได้รับการพัฒนา
สมรรถนะในเรื ่องใด การถอดบทเรียน 
ไว้ใน มคอ.5 
3.7 ผู้รับผิดชอบรายวิชาประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ในการ
สรุปโครงการ/กิจกรรมการวิจัย  การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
- หัวหน้าภาควิชา 
- ผู้รับผดิชอบ
รายวิชา 

1. มคอ.3 ของ
รายวิชาที่มีการ 
บูรณาการกับพันธกิจ
อื่นของวิทยาลัย 
2. โครงการ/
กิจกรรมการวิจัย  
การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
3. สรุปโครงการ/
กิจกรรมการวิจัย  
การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการ
ทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
4. มคอ 5 ของ
รายวิชาที่มีการ 
บูรณาการกับพันธกิจ
อื่นของวิทยาลัย 
 

3. ดำเนินการจดัการ
เรียนการสอนที่บูรณา
การกับพันธกิจของ

วิทยาลัย 
 
 

2.พิจารณา 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ติดตามการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหรือรายบท(ช่ัวโมง) 
4.2 ประเม ินผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของระบบ ได้แก่ 
  4.2.1 ม ีการจ ัดการเร ียนการสอน
บูรณาการกับพันธกิจของวิทยาลัยครบ
ทุกด้าน (การวิจัย  การบริการวิชาการ
ทางส ังคม การทำนุบำร ุงศ ิลปะและ
ว ั ฒน ธ ร รม  แ ล ะ ก ิ จ ก ร รมพ ัฒนา
นักศึกษา)  
  4.2.2 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้า
เรียนในรายวิชาชีพท่ีจัดการเรยีนการสอน
บูรณาการกับพันธกิจของวิทยาลัย (การ
วิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม การ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม) มผีลการ
ประเมิน การเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา อยู่ในระดับดี มคี่า
คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5  
4.3 ประเมินกระบวนการการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกับการวิจัย การบรกิาร
วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและจัดทำแนวทาง
พัฒนาตามผลการประเมินกระบวนการ 
4.4 นำเสนอผลการประเมินในข้อ 4.1,  
4. 2 และ 4.3 เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อพจิารณา
ให้ข้อเสนอแนะ 

 - คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1. รายงานผลการ
การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับ
การวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม 
และการทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
2.รายงานผลการ
ประเมินกระบวน 
การและแนวทาง 
การพัฒนาตามผล
การประเมิน 

C  
                               
 

5.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

 - คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 

A  
 
 
      

6.1 นำผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยไปปรับปรุงการดำเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 
6.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรยีน 
หรือเทียบเคยีงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนนิงานสู่
แนวปฏิบัติที่ด ี
6.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

1. รายงานการ
ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 
2. รายงานการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ถอดบทเรียน 
3. รายงานการแนว
ปฏิบัติที่ด ี
4. รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

     

5.พิจารณา 

6. ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 

สิ้นสุด 

อนุมัติ 

4. การประเมินผล 

ไม่อนุมัติ 
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7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
7.1  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
7.2  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
7.3  แผนการบูรณาการในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 

8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
-  แบบฟอร์มสรุปผลการการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย  การบริการวิชาการทาง

สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
9. การบันทึกเอกสาร 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณ
กลุ่มงานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. มคอ. 3 รายวิชาที่มี
การบูรณาการการเรียน
การสอนกับพันธกิจอ่ืน
ของวิทยาลัย 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณ
กลุ่มงานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

3. โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการบูรณา
การการเรียนการสอนกับ
พันธกิจอ่ืนของวิทยาลัย 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณ
กลุ่มงานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

4. สรุปโครงการ/
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การบูรณาการการเรียน
การสอนกับพันธกิจอ่ืน
ของวิทยาลัย 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณ
กลุ่มงานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

5. แผนการสอนรายบท
ที่มีการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับพันธกิจ
อ่ืนของวิทยาลัย 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

6. รายงานผลการการบูร
ณาการการเรียนการ
สอนกับการวิจัย  การ
บริการวิชาการทางสังคม 
และการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณ
กลุ่มงานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

4.รายงานผลการ
ประเมินกระบวนการ
และแนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณ
กลุ่มงานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

5. รายงานผลการ
ปรับปรุงการดำเนินงาน 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณ
กลุ่มงานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6. รายงานการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอด
บทเรียน 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณ
กลุ่มงานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7. รายงานการแนว
ปฏิบัติที่ดี 
 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณ
กลุ่มงานวิชาการ 

5 ปี 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8. รายงานการเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดี 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณ
กลุ่มงานวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10.ระบบการติดตาม และประเมินผล 

ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  
10.1 มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธกิจของวิทยาลัยครบทุกด้าน(การวิจัย  การ

บริการวิชาการทางสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา)  
10.2 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าเรียนในรายวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธ

กิจของวิทยาลัย (การวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา) มีผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา อยู่ในระดั บดี มีค่า
คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1. รายวิชาชีพมีการจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการกับ
พันธกิจอ่ืนของวิทยาลัยครบ
ทุกด้าน(การวิจัย  การบริการ
วิชาการทางสังคม การทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา)  

1. การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับพันธกิจ
ของวิทยาลัยครบทุกด้าน(การวิจัย  การบริการ
วิชาการทางสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา)  
 

ครบทุก 
พันธกิจ 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 
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จำนวนรายวิชาชีพที่มีการ 
บูรณาการฯx100/จำนวนราย
วิชาชีพที่เปิดสอนทั้งหมด 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณ
กลุ่มงาน
วิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2. นักศึกษาที่เข้าเรียนในราย 
วิชีพที่มีการบูรณาการกับ
พันธกิจอ่ืนของวิทยาลัยมีผล
ประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
อยู่ในระดับดี  

2.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าเรียนในรายวิชาที่มี
การบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนของวิทยาลัย มีผลการ
ประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษา อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

ร้อยละ 100 
มีค่าคะแนนไม่
น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 
5 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ผลรวมคะแนนการประเมิน
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
ของนักศึกษา/จำนวน
นักศึกษาท้ังหมด 

คะแนน 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

-งานสารบรรณ
ของกลุ่มงาน
วิชาการ 
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ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

รหัสเอกสาร PM-ED10 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  ให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนดในระดับรายวิชา ระดับชั้นปี ระดับหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 
2.ขอบเขต 
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการดำเนินงาน การวางแผนการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ การดำเนินการประเมินผล การประเมินผลการดำเนินการ และการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาไปสู่
แนวปฏิบัติที่ด ี
 
3. คำนิยาม 
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หมายถึง เป็น
กระบวนการตรวจสอบ วัดและตัดสินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่เป็นผลมาจากการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้สอน โดยมีวิธีการวัดโดยใช้ข้อสอบ แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่วิทยาลัยฯกำหนด 
แบบประเมินชิ้นงาน เป็นต้น 
 ผลลัพธ์การเรียนรู้ หมายถึง ระดับผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู้ของนักศึกษาที่กำหนดไว้ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ด้าน  ได้แก่   ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลฯ  ด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ และด้านทักษะเชิงวิชาชีพ ซึ่งกำหนดไว้ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2555 และ พ.ศ.2560 
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 
 1. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอน มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบทุกด้านที่ระบุไว้ ในหลักสูตร (Curriculum mapping)  
 2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนน เฉลี่ย≥3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งราย
ภาพรวมและรายด้าน  
 3. ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
 4. ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมผลการประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของผู้ใช้บัณฑิตมีค่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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5.ความรับผิดชอบ 
 รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน 
 
6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 
    ชื่อกระบวนการ: การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) 

 
วิธีปฏิบัติ 
 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  
 

   

 
P 

   
  
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ทบทวนแนวทาง เกณฑ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ วิเคราะห์ผลกาดำเนินการ
ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
1.2 กำหนดหน่วยน้ำหนักและสัดส่วน
ขององค์ประกอบการประเมินผลผลลัพธ์
การเรียนรู้ และเกณฑ์ที่กำหนดแต่และ
ช้ันป ี
1.3 ประกาศเกณฑ์และชี้แจงทำความ
เข้าใจ 
 
 

-  รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ  
- อาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลักสตูร  
- หัวหน้าภาควิชา          
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
2.ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช 
เรื่องเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการ
เรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 กำหนดวันเวลา และกรรมการผู้
วิพากษ์ 
2.2 วิพากษ์แผนการเรียนรู้ของแตล่ะ
รายวิชา 
2.3 วิพากษ์เครื่องมือการประเมินผล
ลัพธ์การเรียนรู้ (ข้อสอบ และแบบ
ประเมินอ่ืนๆ) 
2.4 ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์
ผู้สอนดำเนินการแกไ้ขปรับปรุงตามผล
การวิพากษ ์
2.5 ดำเนินการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูต้ามแผนท่ีกำหนดใน มคอ. และ
ตารางวิเคราะห์หลักสตูร  โดย
ผู้รับผิดชอบรายวิชาลงบันทึก
รายละเอียดผลการประเมินตาม 
Learning outcomeของนักศึกษาแต่
ละคน ก่อนมาสรุปรวมเป็นภาพรวม 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
- ผู้รับผดิชอบ
รายวิชา 
- อาจารย์ผูส้อน 

1.ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช 
เรื่องกำหนดเวลา
การวิพากษ์แผนการ
เรียนรู้และเครื่องมือ
การประเมินผลลัพธ์
การเรยีนรู ้
2.ตาราง
กำหนดเวลาการ
วิพากษ์และรายชื่อ
กรรมการผู้วิพากษ์ 
3.บันทึกรายงานผล
การวิพากษ ์
4.สรุปรายงานผล
การประเมินผลลัพธ์
การเรยีนรู้ฯทั้ง

2. ดำเนินการประเมิน
การเรยีนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

 

เริ่มต้น 

1. วางแผนการประเมิน
การเรยีนรู้ตามรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 
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2.6 รวบรวมผลการประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรูฯ้ทั้งภาพรวมและรายด้านเป็น
รายบุคคล รายวิชา รายชั้นปี 
2.7 รายงานผลการประเมินต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร 
2.8 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทำเครื่องมือและดำเนินการเพือ่ให้
ผู้ใช้บัณฑิตได้ประเมินและรวบรวม
ประมวลผลทั้งรายดา้นและภาพรวมของ
บัณฑิตรายบุคคล และรายรุ่น  

ภาพรวมและราย
ด้านเป็นรายบุคคล 
รายวิชา รายชั้นป ี
5.รายงานผลการ
ประเมินการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) โดยผู้ใช้
บัณฑิต 

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 รวบรวมผลการดำเนินงาน 
การประเมินผลTQF ตามตัวชี้วัด
สำคัญที่กำหนดได้แก่  
  3.1.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชา
ที่ เปิดสอน มีการประเมินผลการ
เรียนรู้ครบทุกด้านที่ระบุไว้  ใน
หลักสูตร(Curriculum mapping )  
  3.1.2 ร้อยละ 100 ของนักศึกษา
แต่ละช้ันปีได้รับการประเมิน TQF 
อยู่ ในระดับดี มีค่าคะแนน เฉลี่ย
≥3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งราย
ภาพรวมและรายด้าน 
  3.1.3 ค่าเฉลี่ยภาพรวม TQF 
ของแต่ละช้ันปีเพิ่มขึ้นจากเดิม  
  3.1.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม
ผลการประเมินการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของผู้ ใช้
บัณฑิตมีค่าคะแนนมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสู ตร 
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร รอง
ผู้  อำนวยการฝ่ ายวิชาการ และผู้  
เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ร ่ ว ม ก ั น  ป ร ะ เ ม ิ น
กระบวนการการประ เมิ นผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ร ะดั บอุ ด มศึ กษาแห่ ง  ช าติ  และ
จั ดทำแนวทางพัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
3.3 นำผลการประเมินในข้อ 3.1
และ3.2และแนวทางการพัฒนา

- 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร         
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

- รอง
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ        
- ผู้ เกี่ยวข้อง 

1.รายงานผลการ
ประเมิน
ดำเนินงาน การ
ประเมินผลTQF 
ตามตัวช้ีวัดสำคัญ  

2.รายงานผลการ
ประเมิน TQF 
โดยผู้ ใช้บัณฑิต 

3. รายงานผล
การประเมิน
กระบวนการและ
แนวทางการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมินบัณฑิต 

3. การประเมินผล
การดำเนินงาน 
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 ตามผลการประเมิน รายงานต่อ
คณะ  กรรมการบริหารวิทยาลัย
เพื่อรับข้อเสนอแนะในการพัฒนา  

C  
 

4.1 คณะกรรมการบร ิหารว ิทยาลัย
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

- คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
 
 

  
 
 
 
 

5.1นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป 
5.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการดำเนินงานกับ
หน่วยงานที่คัดสรรเพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติที่ดี 
5.3 เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร         
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ        
- ผู้เกี่ยวข้อง 

1. รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2. รายงานแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียน หรือ
เทียบเคียงผลการ
ดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร  
3. รายงานแนว
ปฏิบัติที่ด ี
4. รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

 
 

    

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 

7.1 มคอ.2  
7.2 แผนแม่บทการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา...... 
7.3 ตารางสอนทุกชั้นปี 
7.4 คู่มือการวัดและประเมินผล 
 

8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบฟอร์มการวิพากษ์ เครื่องมือการวัดและประเมินผลตาม TQF 
 
9.การบันทึกเอกสาร 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช เรื่องเกณฑ์

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

สิ้นสุด 

4.พิจารณา 

5. นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

งานทะเบียน
นักศึกษา 

 

2.บันทึกรายงานผลการ
วิพากษ์ 
 

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียน
นักศึกษา 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

3. สรุปรายงานผลการ
ประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF)ทั้งภาพรวมและ
รายด้านเป็นรายบุคคล 
รายวิชา รายชั้นป ี

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียน
นักศึกษา 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

4.รายงานผลการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) โดยผู้ใช้
บัณฑิต 

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียน
นักศึกษา 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

5. รายงานผลการ
ประเมินการดำเนินงาน
การประเมินผลการเรียน 
รู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)  ตาม
ตัวชี้วัดสำคัญ 

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียน
นักศึกษา 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

2 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

6. สำเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร  

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียน
นักศึกษา 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

7.รายงานผลการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 
 

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

งานทะเบียน
นักศึกษา 

 

8.รายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการ
ดำเนินงาน กับหน่วยงาน
ที่คัดสรร  

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียน
นักศึกษา 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

9. รายงานแนวปฏิบัติที่ดี 
 

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียน
นักศึกษา 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

10.รายงานการเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดี 
 

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียน
นักศึกษา 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  
 10.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอน มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบทุกด้านที่ระบุไว้ ในหลักสูตร(Curriculum mapping)  
 10.2 ร้อยละ 100 ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนน เฉลี่ย≥3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งราย
ภาพรวมและรายด้าน  
 10.3 ค ่าคะแนนเฉลี ่ยภาพรวมการประเมินผลการเร ียนร ู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีเพิ่มข้ึนจากเดิม 

10.4 ค่าคะแนนเฉล ี ่ยภาพรวมผลการประเมินการเร ียนร ู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของผู้ใช้บัณฑิตมีค่าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

1. รายวิชาที่เปิดสอน มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบ
ทุกด้านที่ระบุไว้ ในหลักสูตร
(Curriculum mapping)  

1. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอน มีการประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติครบทุกด้านที่ระบุไว้ ใน
หลักสูตร(Curriculum mapping)  
 

ร้อยละ 100 
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สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน มี
การประเมินผลการเรียนรู้ฯ
ครบทุกด้านที่ระบุไว้ ใน
หลักสูตร x 100 /จำนวน
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด  

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียน
นักศึกษา  

2. นักศึกษาแต่ละชั้นปีได้รับ
การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง
รายภาพรวมและรายด้าน 

2. ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปีได้รับการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อยู่ในระดับดี ทั้งราย
ภาพรวมและรายด้าน  
 

ร้อยละ100  
มีค่าคะแนน 
เฉลี่ย≥3.51 
จากคะแนนเต็ม 
5 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่
มีค่าเฉลี่ย≥3.51 X 100 /
จำนวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี 
 
 

ร้อยละ 1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียน
นักศึกษา 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3. การเพ่ิมขึ้นของค่าเฉลี่ย
ภาพรวมการประเมินผลการ
เรียนรู้ฯ (TQF)ของแต่ละชั้นปี 

3. ค่าเฉลี่ยภาพรวมการประเมินผลการเรียนรู้ฯ 
(TQF) ของแต่ละชั้นปี 
 
 
 

เพ่ิมข้ึนจากเดิม 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ผลรวมคะแนนการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละ
ชั้นปี/จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
ในชั้นปีนั้น 

คะแนน 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียน
นักศึกษา 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

4. การประเมินการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของ
ผู้ใช้บัณฑิต  

4. ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมผลการประเมินการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ของผู้ใช้บัณฑิต 
 

คะแนนเฉลี่ย
มากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 
จากคะแนนเต็ม 
5 
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สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ผลรวมคะแนนการประเมินผล
การเรียนรู้ฯของผู้สำเร็จ
การศึกษาโดยผู้ใช้บัณฑิต/
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในชั้น
ปีนั้น 

คะแนน 1 ครั้ง/ ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียน
นักศึกษา 
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ระบบและกลไกการตรวจสอบการ 
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

รหัสเอกสาร PM-ED11 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์ 
          เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับติดตามและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือ
ความถูกต้องสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และสะท้อนระดับความสามารถที่แท้จริง
ของนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
 
2. ขอบเขต 
          การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาประกอบด้วย ขั้นตอน การวางแผนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การดำเนินการวัดและประเมินผล การตรวจสอบ การวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้  การประเมินผลความสำเร็จของขั ้นตอนและกระบวนการการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และการปรับปรุงแก้ไขตามผลการประเมินและพัฒนาสู่แนวทางการ
ปฏิบัติที่ด ี
 
3. คำนิยาม 
 1. การประเมินผลการเรียนรู ้ของนักศึกษา  หมายถึง กระบวนการการประเมินผู ้เร ียนที่
ครอบคลุมการประเมินทั ้ง 3 ประการ คือ 1) การประเมินผลผู ้เรียนเพื ่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู ้สอน และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(assessment for learning) 2) การประเมินที่ทำให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนำผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ (assessment as learning) 
โดยมีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ ตลอดจนมีการประเมิน
ตามสภาพจริง (authentic assessment) ใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย 3) การประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) โดยแต่ละ
รายวิชามีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรด
ที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามระดับความสามารถท่ีแท้จริงของผู้เรียน 
 2. การวัดผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาปริมาณความสามารถของพฤติกรรมที่ต้องการ
จากการเรียนการสอนที่ใช้เครื่องมือทางการศึกษา เช่น การทดสอบ การสังเกต การบันทึก พฤติกรรมการ
เรียนรู้การตรวจสอบผลการบันทึกจากการเรียนรู้และรายงาที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏิบัติ 
 3. การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ การวินิจฉัยหรือสรุปข้อมูลทาง
การศึกษา การวัดผลการเรียนรู้ เพ่ือใช้ตัดสินคุณภาพ การเรียนรู้ของนักศึกษา 
 4. แบบทดสอบ หมายถึง เครื่องมือที่จัดทำขึ้นเพื่อวัดผลการเรียนรู้เช่น แบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ MCQ แบบทดสอบชนิดอัตนัยประยุกต์ MEQ แบบทดสอบประเมินทักษะ OSCE 
 5. แบบประเมิน หมายถึง เครื่องมือที่จัดขึ้น เพ่ือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้และคุณภาพของงาน ทั้ง
ภาคทฤษฎี ภาคทดลอง และภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย แบบประเมินกลาง ได้แก่แบบประเมินผลลัพธ์การ
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เรียนรู้TQF 6 ด้าน แบบประเมินการให้ความรู้ด้านสุขภาพแบบประเมินกรณีศึกษา แบบประเมินแผนการ
พยาบาล แบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาล แบบประเมินการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล แบบ
ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมินการเขียนรายงานเอกสารทางวิชาการ แบบประเมินกระบวนการ
กลุ่ม แบบประเมินการทำงานเป็นทีม แบบประเมินผังความคิดรวบยอด 
 6. การทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง การทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ร่วมกับการทวนสอบมาตรฐานของการประเมินผลการเรียนรู้ ว่าผู้เรียนได้มีผลการ
เรียนรู้ตามที่รายวิชา/หลักสูตรคาดหวัง และได้รับระดับคะแนนตามระดับของผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจริง 
 
4.ตัวชี้วัดสำคัญของกระบวนการ 
  1. ร้อยละ 100 ของรายวิชามีการรายงานการประเมินผลการเรียนรู้ถูกต้อง(เกรดและคะแนน)  
  2. ข้ออุทธรณ์และร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนเท่ากับ 0 
  3. ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา มีการทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ.3, 4 
 
5.ความรับผิดชอบ 
  รองผู ้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหน้างานจัดการศึกษาฯ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 
6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ: การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
วิธีปฏิบัติ 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  
 

   

P    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.1 ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนผลการ
ดำเนินงานในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
1 .2  ทบทวนค ู ่ ม ื อการว ัดและ
ประเมินผล 
1.3 วางแผนการติดตามตรวจสอบ
การประเมินผลผู้เรียน 
1.3.1 วางแผนทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้ระดับรายวิชา 
1.3.2 วางแผนทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  
- กำหนดรายวิชาที ่จะมีการทวน
สอบ(อย่างน้อย 25 % ของวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา) 
-กำหนดช่วงเวลาที่จะทวนสอบใน
แต่ละรายวิชา  
1.4 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เรื่องการทวนสอบผลการเรียนของ
น ั กศ ึ กษา ไว ้ ใ นคำส ั ่ ง แต ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

- รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวิชาการ         
- คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร  
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1.รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบริหาร
หลักสูตร 
2. แผนการติดตาม
ตรวจสอบการ
ประเมินผลผู้เรียน
3. คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
4.แผนการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์
ระดับหลักสูตร 

D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ศึกษาคู่มือ
การวัดประเมินผล แผนแม่บทการ
จัดการศึกษา ตารางสอนทุกชั้นปี  
2.2 จัดทำตารางกำหนด ตรวจสอบ
ผลการเรียนรู ้ ได้แก่ กำหนดการ
วิพากษ์ข้อสอบ วิพากษ์เกรด และ
ประกาศให้อาจารย ์ท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง
รับทราบโดยทั่วกัน 
2.3 ดำเนินการวิพากษ์ข้อสอบ และ
เกรดตามตารางที่กำหนด  
2.4 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา 
นำผลการวิพากษ์ไปปรับปรุงและ
นำไปใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

- คณะกรรม 
การตรวจสอบ
การประเมินผล
การเรียนรู้ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 
- หัวหน้างานจัด
การศึกษาฯ 
- รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวิชาการ 
 

1.สำเนาคำสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 
2.รายงานผลการ
วิพากษ์ข้อสอบ
และแบบประเมิน 
3.รายงานการ
วิพากษ์เกรด 

 

2. ดำเนินการตรวจสอบ
การประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา 

1. การวางแผนการ
กำกับติดตามตรวจสอบ

ผลการประเมินการ
เรียนรู ้

เริ่มต้น 
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2.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
รวบรวมผลการวิพากษ์เกรด ไป
ปรับปรุงแก้ไข หากมีประเด็น
ข้อเสนอแนะจากกรรมการวิพากษ์
ก่อนรวบรวมส่งรองวิชาการเพ่ือขอ
อนุมัติเกรดจากคณะกรรมการบริหาร 
2.6 ห ัวหน้างานจัดการศึกษาฯ 
ติดตามผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
และแจ ้ งผลการว ิ เ คราะห ์แก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และ
รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อสอบทุก
รายวิชาเสนอต่อรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
 2.7 หัวหน้างานจัดการศึกษาฯ 
จัดเก็บข้อสอบที่มีคุณภาพตามผล
การวิเคราะห์ของรองวิชาการเข้า
คลังข้อสอบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 การดำเนินการทวนสอบผลการ
เรียนระดับรายวิชา   
3.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลการเรียนระดับรายวิชา   
3.1.2 จัดทำตารางการทวนสอบผล
การเรียนระดับรายวิชา และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3.1.3 คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ทวนสอบผลการเรียนระดับรายวิชา
ตามตารางท่ีกำหนด  
3.1.4 ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดำเนินการปรับแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
และเสนอผลการเรียนฯต่อรอง
ผู้อำนวยการวิชาการผ่านหัวหน้า
งานวัดประเมินผลฯ 
3.1.5 หัวหน้างานวัดประเมินผลฯ
สรุปผลการเรียน และผลการทวน
สอบฯ เสนอรองผู้อำนวยการ

- คณะกรรม 
การตรวจสอบ
การประเมินผล
การเรียนรู้ 
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 
- หัวหน้างานจัด
การศึกษาฯ 
- รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวิชาการ 
 

1.สำเนาคำสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ 
2.รายงานผลการ
วิพากษ์ข้อสอบ
และแบบประเมิน 
3.รายงานการ
วิพากษ์เกรด 
4.รายงานผลการ
ทวนสอบระดับ
หลักสูตร 
5.รายงานผลการ
สอบรวบยอด
ความรู้ของ
สถาบันพระบรม
ราชชนก 

3. การดำเนินการทวน
สอบผลการเรียนระดับ
รายวิชา และในระดับ

หลักสตูร 
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วิชาการเสนอคณะกรรมการบริหาร
ฯ เพื่ออนุมัติ 
3.1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
นำผลการทวนสอบไปพัฒนาและ
จัดทำมคอ 5, มคอ.6 
3.2 การดำเนินการทวนสอบผลการ
เรียนในระดับหลักสูตร 
3.2.1 แต่งตั ้งคณะกรรมการทวน
สอบประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 
3.2.2 จัดทำแผนทวนสอบผลการ
เรียนระดับหลักสูตร และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3.2.3 คณะกรรมการฯ ดำเนินการ
ท ว น ส อบ ผ ล ก า ร เ ร ี ย น ร ะดั บ
หลักสูตรตามแผนที่กำหนด  
3.2.4 รายงานผลการทวนสอบแก่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
3.2.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นำผลการทวนสอบไปจัดทำมคอ. 7 
และแผนการพัฒนา 
3.3 จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู ้ในระดับหลักสูตร ใน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
 3.3.1 การสอบ OSCE  
 3.3.2 การสอบรวบยอดความรู้ 
ของสถาบันพระบรมราชชนก 
 3.3.3 ผลการสอบเพ่ือขอขึ้นทะเบียน 
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลในครั้งแรก 
 
 

6.รายงานผลการ
สอบเพ่ือขอขึ้น
ทะเบียนรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล 
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C  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 รวบรวมรายงานการตัดสินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาทุกชั้นปีที่
ผ ่านการวิพากษ์แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ (เกรด)  
4.2 รวบรวมผลการทวนสอบฯ 
รายงานต่อรองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ  
4.3 ประเมินผลสำเร็จของ
กระบวนการตามตัวชีวัดสำคัญได้แก่ 
  4.3.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชามี
การรายงานการประเมินผลการ
เรียนรู้ถูกต้อง(เกรดและคะแนน)  
  4.3.2 ข้ออุทธรณ์และร้องเรียน
เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน
เท่ากับ 0 
  4.3.3 ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษามีการ
ทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเร ียนร ู ้ที่
กำหนดไว้ใน มคอ.3,4  
4.3  ประเม ินกระบวนการการ
ตรวจสอบการประเม ินผลการ
เรียนรู ้ของนักศึกษา   และจัดทำ
แนวทางพัฒนาตามผลการประเมิน  
4.4 นำผลการประเมินในข้อ 4.1, 
4.2, 4.3 และแนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมิน รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
เพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา 

- คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร  
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
- รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวิชาการ  
- ผู้เกี่ยวข้อง 

1.รายงานผลการ
ประชุมคณะกรรม 
การบริหาร
วิทยาลัยฯ 
2.รายงานผลการ
ประเมินกระบวน 
การและแนว
ทางการพัฒนา
ตามผลการ
ประเมิน 

4. การประเมินผล 
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C  
 

5.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 
 

A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 1 น ำ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
6.2 แลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ ถอดบท 
เรียน หรือเทียบเคียงผลการดำเนิน 
งาน กับหน่วยงานที ่คัดสรร เพ่ือ
การดำเนินงานสู่แนวปฏิบัติที่ดี 
6.3 เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี 

1. คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 2. 
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
3. รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวิชาการ  
4. ผู้เกี่ยวข้อง 

1. รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2. รายงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถอดบทเรียน หรือ 
เทียบเคียงผลการ
ดำเนินงาน กับ
หน่วยงานที่คัดสรร  
3.รายงานแนว
ปฏิบัติที่ดี 
4.รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ดี 

     
 

7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
7.1 มคอ.2  
7.2 แผนแม่บทการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา...... 
7.3 ตารางสอนทุกชั้นปี 
7.4 คู่มือการวัดและประเมินผล 

8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบฟอร์มการวิพากษ์ข้อสอบ และแบบประเมิน 
 8.2 แบบฟอร์มวิพากษ์เกรด  
9.การบันทึกเอกสาร 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียน
นักศึกษา 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.แผนกำกับติดตาม หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

5.พิจารณา 

6. นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุง 

สิ้นสุด 
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วิธีการจัดเก็บ 

งานทะเบียน
นักศึกษา 

 

3.สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมบริหาร
หลักสูตร 

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียนฯ 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.รายงานผลการวิพากษ์
ข้อสอบและแบบ
ประเมิน 

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียนฯ 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.รายงานการวิพากษ์
เกรด 
 

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียนฯ 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

2 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.รายงานผลการทวน
สอบ 

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียนฯ 

ธุรการฝ่าย
วิชาการ 

4 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7. สำเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร  

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียนฯ 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.รายงานผลการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 
 

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียนฯ 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

9.รายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถอดบทเรียน หรือ
เทียบเคียงผลการดำเนิน 
งานกับหน่วยงานที่คัดสรร 

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียนฯ 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

10. รายงานแนวปฏิบัติที่
ดี 
 

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียนฯ 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

11.รายงานการเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดี 
 

หัวหน้างานจัด
การศึกษาและ
งานทะเบียนฯ 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียนนักศึกษา  

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  
  10.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ถูกต้อง(เกรดและคะแนน)  
  10.2 ข้ออุทธรณ์และร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนเท่ากับ 0 
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     10.3 ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา มีการทวนสอบผลการเรียนของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ.3, 4 

 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

1. รายวิชามีการประเมินผล
การเรียนรู้ถูกต้อง(เกรดและ
คะแนน) 

1. ร้อยละ ของรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้
ถูกต้อง(เกรดและคะแนน) 

100 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ถูกต้อง 
x 100 /จำนวนรายวิชาที่เปิด
สอนทั้งหมด  

ร้อยละ  1ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียน
นักศึกษา  
 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2.ข้ออุทธรณ์และร้องเรียน
เกี่ยวกับการประเมินผลการ
เรียน 

2.จำนวนข้ออุทธรณ์และร้องเรียนเกี ่ยวกับการ
ประเมินผลการเรียน 
 

0 
 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

-ไม่มี ครั้ง 1 ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียน
นักศึกษา 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3. รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา มีการทวนสอบ
ผลการเรียนของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเร ียนร ู ้ที่
กำหนดไว้ใน มคอ.3, 4 

3. ร้อยละ 25 ของรายวิชาที ่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา มีการทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน  
มคอ.3, 4 
 

25 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ถูกต้อง 
x 100 /จำนวนรายวิชาที่เปิด

สอนทั้งหมด  

ร้อยละ  1ครั้ง/ 
ปีการศึกษา 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

งานวัดและ
ประเมินผลและ
ทะเบียน
นักศึกษา  
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ระบบและกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียน

การสอน (มคอ.5 มคอ.6) 

รหัสเอกสาร PM-ED 12 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือใช้เป็นแนวทางกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ5 มคอ6)  ให้มีการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปตามมคอ.3/มคอ.4 ที่กำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานและผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่
หลักสูตรกำหนด  
 
2. ขอบเขต 

การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ5 มคอ6) ประกอบด้วยขั้นตอน           
การวางแผนการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการกำกับติดตามการประเมินการ
เรียนการสอน (มคอ.5 มคอ.6) การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข 
 
3. คำนิยาม 
         การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการตรวจสอบการจัดทำ มคอ.
5/มคอ.6 ของอาจารย์ผู ้รับผิดชอบรายวิชา ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา/การ
ดำเนินการที่ต่างจากแผนการฝึกปฏิบัติ  ผลการดำเนินการ ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ การ
ประเมินรายวิชา/การประเมินการฝึกปฏิบัติ แผนการปรับปรุง และงบประมาณที่ใช้ 
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 

4.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนจัดทำมคอ.5 มคอ.6 แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน         
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

4.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชาอยู่ในระดับดี     
มีค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4.3  ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ของแต่ละรายวิชา
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
5.ความรับผิดชอบ 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
อาจารย์ประจำหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา และผู้รับผิดชอบรายวิชา  
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6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 
ชื่อกระบวนการ: การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 มคอ.6) 

วิธีปฏิบัติ 
วงจร

คุณภาพ 
ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

  
 

   

 
P 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุม 
  1.1.1  ศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร 
และโปรแกรมการศึกษา 
  1.1.2  ผลการดำเนินงานการ
กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดทำ มคอ 5 และมคอ 6 ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
1.2 วางแผนการกำกับการประเมิน
การเรียนการสอน (มคอ.5 มคอ.6) 
  1.2.1  กำหนดแนวทางการจัดทำ 
มคอ 5 และมคอ 6 และแผนการ
สอน 
  1.2.2  จัดทำตารางการกำกับ
ติดตามการประเมินการเรียนการ
สอน (มคอ.5 มคอ.6) ประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน 
  1.2.3 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ
กำกับติดตามการประเมินการเรียน
การสอน (มคอ.5 มคอ.6) ประกอบ 
ด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5 คน หัวหน้าภาคทุกภาควิชา 
อาจารย์ประจำหลักสูตร 4 คนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอรองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ กลั่นกรองหาก
เห็นชอบนำเสนอผู้อำนวยการ
พิจารณาอนุมัติและแจ้งให้ผู้รับการ
แต่งตั้งทราบและปฏิบัติในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

- คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร  
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
- รอง
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
- ผู้เกี่ยวข้อง 

1. รายงานการ
ประชุมคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 
2. แผนการกำกับ 
การประเมินการ
เรียนการสอน 
(มคอ.5 มคอ.6) 
3. คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
กำกับติดตามการ
ประเมินการเรียน
การสอน (มคอ.5 
มคอ.6)  
 
 

1. การวางแผนการ
กำกับการประเมินการ
เรียนการสอน (มคอ.5 

มคอ.6) 
 

เริ่มต้น 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
D  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  คณะกรรมการกำกับติดตามฯ 
ดำเนินการตรวจสอบการประเมิน
การเรียนการสอน (มคอ.5 มคอ.6)  
โดย 
  2.1.1 ตรวจสอบชื่อวิชา รหัสวิชา 
จำนวนหน่วยกิต จำนวนนักศึกษา 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
  2.1.2 ตรวจสอบการดำเนินการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ต่าง
จาก มคอ 3/มคอ 4 
  2.1.3 ตรวจสอบผลการจัดการ
เรียนการสอน ในประเด็น จำนวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียน การกระจาย
ของระด ับคะแนน  ความคาด
เคล ื ่อนจากแผนการประเม ินที่
กำหนดไว้ใน มคอ 3/มคอ 4  การ
ทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
และผลการบูรณาการ (ถ้ามี) 
  2 .1 .4  ตรวจสอบป ัญหาและ
ผลกระทบต่อการดำเนินการ 
  2.1.5 ตรวจสอบการประเมิน
รายวิชา โดยผู ้เร ียน ผู ้สอน และ
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  2.1.6 ตรวจสอบแผนการปรับปรุง
รายว ิชา และค ่าใช ้จ ่ายในการ
ดำเนินการ 
2.2 คณะกรรมการกำกับฯ จัดทำ
รายงานผลการกำกับการประเมิน
การเรียนการสอน (มคอ 5/มคอ 6) 
เสนอรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
ห ัวหน้าภาคว ิชาเพื ่อทราบ 2.3 
ห ั ว ห น ้ า ภ า ค ว ิ ช า ต ิ ด ต าม ให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชาปรับปรุงแก้ไข
ตามผลการกำกับติดตามฯ และส่ง
ให้หัวหน้าภาควิชาตรวจสอบและ

- ผู้รับผิดชอบ
วิชา 
- คณะกรรม 
การกำกับ
ติดตามการ
ประเมินการ
เรียนการสอน 
(มคอ.5 มคอ.6) 
- หัวหน้า
ภาควิชา 
 
 

1. สรุปรายงาน
ผลการตรวจสอบ 
มคอ 5 มคอ 6 
2. มคอ.5/มคอ. 6 2. ดำเนินการกำกับ

ติดตามการประเมิน
การเรยีนการสอน 
(มคอ.5 มคอ.6) 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
 รวบรวมมคอ.ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

เสนอรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เพื ่อพิจารณาและอนุมัติ มคอ.5/
มคอ 6 ภายใน 30 วันหลังสิ ้นสุด
ภาคการศึกษา เพื ่อให ้อาจารย์
ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรนำไปจัดทำ 
มคอ.7 ต่อไป 

C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ติดตามประเมินผลการดำเนิน 
งานตามต ั วช ี ้ ว ั ดของระบบใน
ประเด็นดังนี ้
  3.1.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่
เปิดสอนจัดทำมคอ.5 และ มคอ.6 
แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา 
  3.1.2 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการ
สอนระดับรายวิชาอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
    3.1.3 ระดับความพึงพอใจของ
อาจารย ์ ผ ู ้ ส อน และอา จ า ร ย์
ผ ู ้ร ับผิดชอบรายวิชา ของแต่ละ
รายวิชาอยู ่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 
มากกว ่าหร ือเท่าก ับ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
3.2 ประเมินกระบวนการกำกับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอน 
( มคอ . 5  มคอ . 6 )  และจ ั ดท ำ
แนวทางพัฒนาตามผลการประเมิน 
3 .3  นำผลการประ เม ิ น ในข้ อ 
3.1,3.2 และปัญหาอุปสรรคและ
แนวทา งแก ้ ไ ข เ สนอต ่ อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื ่อรับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

1. คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร         
2. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
3. รอง
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
4. ผู้เกี่ยวข้อง 

1. รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของระบบ 
2. รายงานผลการ
ประเมินกระบวน 
การและแนว
ทางการพัฒนา
ตามผลการ
ประเมิน 

3. การประเมินผล 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
 

 
 

C  
 

 

4.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการ
บริหาร 

รายงานการ
ประชุมคณะกรรม 
การบริหาร 

A  
 
 
 
 
 

5.1นำผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 
5.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอด
บทเรียน หรือเทียบเคียงผลการ
ดำเนินงาน กับหน่วยงานที่คัดสรร 
เพ่ือการดำเนินงานสู่แนวปฏิบัติที่ดี 
5.3 เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี 

1. คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร         
2. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
3. รอง
ผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ  
4. ผู้เกี่ยวข้อง 

1. รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2. รายงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถอดบทเรียนหรือ 
เทียบเคียงผลการ
ดำเนินงาน กับ
หน่วยงานที่คัดสรร  
3. รายงานแนว
ปฏิบัติที่ดี 
4. รายงานการ
เผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ดี 

     
 

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 

7.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
7.2 แผนแม่บทการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา.......... 
7.3 ตารางสอนทุกชั้นปี 
7.4 Block rotation 
7.5 รายชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชาปีการศึกษา................  
7.6 คู่มือการจัดการเรียนการสอน 
7.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
7.8 แผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน (Improvement plan) 

 
 
 

 อนุมัต ิ

สิ้นสุด 

5. ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 

4.พิจารณา 

 ไม่อนุมัติ 



คู่มือบริหารคุณภาพ (ฉบับปรับปรงุ 2564) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  หน้า | 117  
 

8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบฟอร์ม มคอ. 5  
 8.2 แบบฟอร์ม มคอ 6 
 8.3 แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบ มคอ. 5, มคอ 6 

8.4 แบบฟอร์มรายงานผลการการตรวจสอบ มคอ. 5, มคอ 6 
 8.5 แบบฟอร์มสรุปผลการส่ง มคอ 5 และมคอ 6 
 8.6 แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา โดยนักศึกษา 
 8.7 แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
9. การบันทึกเอกสาร 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.รายงานผลการ
ประเมินการจัดการเรียน
การสอนโดยนักศึกษา 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.รายงานผลการประเมิน
การจัดการเรียนการสอน
โดยอาจารย์ผู้สอน 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.รายงานผลการประเมิน 
การจัดการเรียนการสอน
โดยผู้รับผิดชอบรายวิชา 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5. รายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ของระบบ 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6. รายงานผลการ
ประเมินกระบวนการ
และแนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

7. รายงานผลการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8. รายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการ

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

ดำเนิน งานกับหน่วยงาน
ที่คัดสรร  
9. รายงานแนวปฏิบัติที่ดี เลขา

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ของฝ่ายวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

10.รายงานการเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดี 

เลขา
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

งานสารบรรณ
ของฝ่ายวิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  

10.1 ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนจัดทำมคอ.5 และ มคอ.6 แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา 

10.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนระดับรายวิชาอยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

10.3  ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

1. รายวิชาที่เปิดสอนจัดทำ
มคอ.5 มคอ.6 แล้วเสร็จหลัง
เสร็จสิ้นภาคการศึกษา ไม่น้อย
กว่า 30วัน 

1. ร้อยละของรายวิชาที่เปิดสอนจัดทำมคอ.5 
มคอ.6 แล้วเสร็จหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา ไม่
น้อยกว่า 30 วัน 

100 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนจัดทำ
มคอ.5 มคอ.6 แล้วเสร็จหลัง
เสร็จสิ้นภาคการศึกษา ไม่น้อย
กว่า 30 วัน x100/จำนวน
รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 
 

ร้อยละ 5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
- เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
(ภาพรวม)  

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอน (ภาพรวม)  

อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ย 
มากกว่า หรือ
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เท่ากับ3.51จาก 
คะแนนเต็ม 5 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอน/จำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

ค่าเฉลี่ย 5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3. ความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้สอนและของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่อการ
จัดการเรียนการสอน (ภาพรวม)  

3. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนและ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่อการจัดการ
เรียนการสอน (ภาพรวม)  

อยู่ในระดับดี มี
ค่าเฉลี่ยมาก 
กว่าหรือเท่ากับ 
3.51จาก
คะแนนเต็ม 5 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ผลรวมคะแนนความพึงพอใจ
ของอาจารย์ผู้สอนและของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่อ
การจัดการเรียนการสอน/
จำนวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 

ค่าเฉลี่ย 5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 
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ระบบและกลไกการกำกับการประเมินหลักสูตร 

(มคอ.7) 

รหัสเอกสาร PM-ED 13 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับติดตามการประเมินหลักสูตร โดยรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7)  และได้รับการเห็นชอบจากหน่วยงานที่กำกับมาตรฐานการศึกษาพยาบาล 
 
2. ขอบเขต 
 การกำกับการประเมินหลักสูตร (มคอ 7) ประกอบด้วยขั้นตอน การวางแผนการกำกับการประเมิน
หลักสูตร ดำเนินการกำกับติดตามการประเมินหลักสูตร (มคอ.7)  การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข 
 
3. คำนิยาม 
 การกำกับการประเมินหลักสูตร (มคอ 7) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบการจัดทำการรายงานผล
การดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป  2) อาจารย์ 3) นักศึกษาและบัณฑิต 4) ข้อมูล
ผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร  5) การบริหารหลักสูตร  6) ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ และ 7) แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนา
หลักสูตร 
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 
 4.1 จัดทำ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (30 กันยายน)  
 4.2 มีรายงานมคอ.7  
 
5.ความรับผิดชอบ 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
อาจารย์ประจำหลักสูตร หัวหน้าภาควิชา และผู้รับผิดชอบรายวิชา  
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6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 
ชื่อกระบวนการ: การกำกับการประเมินหลักสูตร (มคอ.7) 

วิธีปฏิบัติ 
วงจร

คุณภาพ 
ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 
   

 
P 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1 คณะกรรมการบร ิหารหลักส ูตร
ประชุม 
  1 .1 .1  ศ ึกษาหล ักส ูตร เก ี ่ ยวกับ
วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร และ
โปรแกรมการศึกษา 
  1.1.2  ผลการดำเนินงานการกำกับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ 5 
และมคอ 6 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
1.2 วางแผนการกำกับการประเมิน
หลักสูตร (มคอ.7) 
1.2.1  กำหนดแนวทางการจัดทำ มคอ 
7 และแผนการประเม ินการบร ิหาร
หลักสูตร 
1.2.2  จัดทำตารางการกำกับติดตาม
การประเมินหลักสูตร ประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน 

- คณะกรรม การ
บริหารหลักสตูร  
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
- รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวิชาการ  
- ผู้เกี่ยวข้อง 

1. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
2. แผนการกำกับ 
การประเมิน
หลักสตูร (มคอ.7) 
3. คำสั่งคณะกรรม 
การประเมิน
หลักสตูร 
 
 

D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 รวบรวมผลการจดัการเรียนการสอน 
ตาม มคอ 5 และ มคอ 6ผลการประเมิน
ความพึงพอใจการบริหารหลักสูตรของ
อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 
2.2 ติดตามประเมินผลตามตัวบ่งช้ีผล
การดำเนินงานของหลักสูตร จำนวน 18 
ตัวบ่งช้ี 
2.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ
หลักสตูร(มคอ.7)ตามแบบฟอร์มทีก่ำหนด 
2.4 ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7)  โดย 
  2.4.1 ตรวจสอบข้อมูลทั่วไป   
  2 .4 .2  ตรวจสอบข ้อม ูลอาจารย์
ผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตรและอาจารย์
ประจำหลักสูตร  
  2.4.3 ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาและ
บัณฑิต  

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
- รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
- ผู้เกี่ยวข้อง 

1. รายงานผลการ
จัดการเรียนการ
สอน ตาม มคอ 5 
และ มคอ 6 
2.รายงานผลการ
ประเมินความพึง
พอใจการบริหาร
หลักสตูรของ
อาจารย์ นักศึกษา 
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑติ 
และผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสีย 
3. รายงานการ
ประเมินผลตามตัว
บ่งช้ีผลการ
ดำเนินงานของ
หลักสตูร  
4. (ร่าง) มคอ. 7 

1. การวางแผนการ
กำกับการประเมิน
หลักสตูร (มคอ.7) 

 

เริ่มต้น 

2. ดำเนินการ
จัดทำรายงานผล

การดำเนินการของ
หลักสตูร (มคอ.7) 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

  2.4.4 ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน
รายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการ
สอนในหลักสูตร   
z   2.4.5 ตรวจสอบการบริหารหลักสตูร   
   2.4.6 ตรวจสอบข ้อค ิดเห ็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร
จากผู้ประเมินอิสระ  
   2.4.7 แผนการดำเนินการเพื่อพัฒนา 
2.5 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เสนอ
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) ให ้คณะกรรมการบร ิหาร
วิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ 

D  
 
 

3.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 

D  
 
 
 
 

4.1 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จัดส่ง
รายงานผลการดำเนินการของหลกัสูตร 
(มคอ.7) ไปยังสถาบันสมทบและสกอ. 
ภายใน 60 วันหลังเสร็จสิ้นปีการศกึษา 

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

1. หนังสือนำส่งถึง
สถาบันสมทบและ
สกอ. 
2. มคอ 7 
 

C  
 

5.1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดของระบบในประเด็นดังนี้ 
   5.1.1 จัดทำ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (30 กันยายน)  
   5.1.2 มคอ.7 มีการสรุปตามสภาพ
จริง เขียนเป็นระบบ และตอบตัวบ่งช้ี
คุณภาพได้อย่างครอบคลุม 
5.2 ประเม ินกระบวนการกำกับการ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.7) และจัดทำ
แนวทางพัฒนาตามผลการประเมิน 
5.3 นำผลการประเมินในข้อ 5.1,5.2 
และปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
เพื่อรับข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร         
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
- รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวิชาการ  
- ผู้เกี่ยวข้อง 

1. รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของระบบ 
2. รายงานผลการ
ประเมินกระบวน 
การและแนว
ทางการพัฒนาตาม
ผลการประเมิน 

C  
 

6.1 คณะกรรมการบร ิหารว ิทยาลัย
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 
 

คณะกรรมการ
บริหาร 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 

A  
 
 
 

7.1 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป 

- คณะกรรม การ
บริหารหลักสตูร         
- อาจารย์

1. รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 

7. ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 

5. การประเมินผล 

6.พิจาณา 

4. จัดทำหนังสือส่งรายงาน
ผลการดำเนินการของ

หลักสูตร (มคอ.7)  

3.พิจารณา 

อนุมัติ 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

7.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรยีน 
หรือเทียบเคยีงผลการดำเนินงานกับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนนิงานสู่
แนวปฏิบัติที่ด ี
7.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร   
 
- รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวิชาการ  
- ผู้เกี่ยวข้อง 

2. รายงาน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
ถอดบทเรียน หรือ
เทียบเคียงผลการ
ดำเนินงานกับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร  
3. รายงานแนว
ปฏิบัติที่ด ี
4. รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

  
            

   
 

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 

7.1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
7.2 แผนแม่บทการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา.......... 
7.3 ตารางสอนทุกชั้นปี 
7.4 Block rotation 
7.5 รายชื่อผู้รับผิดชอบรายวิชาปีการศึกษา................  
7.6 คู่มือการจัดการเรียนการสอน 
7.7 รายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 
7.8 แผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน (Improvement plan) 

 
8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบฟอร์ม มคอ. 7  
 8.2 แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารหลักสูตรของนักศึกษา 
 8.3 แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ 

8.4 แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารหลักสูตรของศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
9. การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

สิ้นสุด 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

2. รายงานความพึงพอใจ
การบริหารหลักสูตรของ
นักศึกษา 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 
 

งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. รายงานความพึงพอใจ
การบริหารหลักสูตรของ
อาจารย์ 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.รายงานความพึงพอใจ
การบริหารหลักสูตรของ
ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

5. รายงานการ
ประเมินผลตามตัวบ่งชี้
ผลการดำเนินงานของ
หลักสูตร  

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6. รายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ของระบบ 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7. รายงานผลการ
ดำเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8. รายงานผลการ
ประเมินกระบวนการ
และแนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

9. รายงานผลการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

10. รายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ถอดบทเรียนหรือ
เทียบเคียงผลการดำเนิน 
งานกับหน่วยงานที่คัดสรร  

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

11. รายงานแนวปฏิบัติที่
ดี 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

12.รายงานการเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดี 

เลขาคณะกรรม 
การบริหาร
หลักสูตร 

งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี 
 
 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  

10.1 จัดทำ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (30 กันยายน)  
10.2 มคอ.7 มีการสรุปตามสภาพจริง เขียนเป็นระบบ และตอบตัวบ่งชี ้คุณภาพได้อย่าง

ครอบคลุม 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1. จัดทำ มคอ.7 แล้วเสร็จหลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา ภายใน 60 
วัน (30 กันยายน) 

1.จัดทำ มคอ.7 แล้วเสร็จหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
ภายใน 60 วัน (30 กันยายน) 

แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์มจัดเก็บ หน่วยงาน
จัดเก็บ 

-ไม่มี ไม่มี 5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
- เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2. มคอ.7 เขียนเป็นระบบ 
และตอบตัวบ่งชี้คุณภาพได้
อย่างครอบคลุม 

2. มคอ.7 เขียนเป็นระบบ และตอบตัวบ่งชี้คุณภาพ
ได้อย่างครอบคลุม 

 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์มจัดเก็บ หน่วยงาน
จัดเก็บ 

-ไม่มี ไม่มี 5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
- เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

งานสารบรรณ
ฝ่ายวิชาการ 
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ระบบและกลไก 

การประเมินผลการศึกษา 
 

รหัสเอกสาร PM-14 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 
 

1. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา  
 

2. ขอบเขต  
 เริ่มตั้งแต่การศึกษาคู่มือการวัดประเมินผล และมคอ.3-4  รวบรวมคะแนนดิบ แปลงคะแนนดิบ  

ตัดเกรด   และทวนการประเมินผลการศึกษา  
 

3. คำนิยาม  
การประเมินผลการศึกษา หมายถึง กระบวนการตรวจสอบความสามารถในการเรียนรู ้ของ

ผู้เรียนว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายทางการศึกษา (พุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย) และวิธีการจัดการ
เรียนการสอนมากน้อยเพียงใด ขณะเดียวกันก็เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพในการสอนของผู้สอนด้วย 
 

4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ:  
 4.1 ร้อยละ100 ของรายวิชาตัดเกรดถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และไม่มีข้อผิดพลาดในการ
คำนวณคะแนน 

4.2 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดเกรด 
 

5. ความรับผิดชอบ  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หัวหน้าจัดการศึกษา หัวหน้าภาค 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
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6. ผังขั้นตอนและการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ: ระบบและกลไกการประเมินผลการศึกษา  
วิธีปฏิบัติ 

ระบบ 
ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

   

 
P 

 1.1 ศึกษาคู่มือการวัดประเมินผล
การศึกษา ปีการศึกษา2563 เพื่อ
นำไปออกแบบการประเมินผล
การศึกษาในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
1.2 ศึกษา Test blueprint ของ
รายวิชาที่รับผดิชอบ/รายวิชาที่สอน 
1.3 ศึกษาการใช้โปรแกรมการตัด
เกรด Bcnb grading  และ 
การแปลงคะแนนดิบ* เพื่อนำเข้า
ข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมการตัดเกรด  
 * การแปลงคะแนนดิบ 
   - กรณีที่เป็นรายวิชาทฤษฎี/ทดลอง ให้ใช้
การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม โดยแปลงคะแนน
ดิบเป็นคะแนนมาตรฐานก่อนตัดเกรด  
   - กรณีที่เป็นรายวิชาปฏิบัติ ให้ใช้การตัด
เกรดแบบอิงเกณฑ์  
 

- ผู้รับผดิชอบ
รายวิชา 
- อาจารย์ผูส้อนใน
แต่ละรายวิชา 

-คู่มือการวัด
ประเมินผลการศึกษา 
ปี 2563 
-การแปลงคะแนน
ดิบ ในคู่มือการวัด
ประเมินผลการศึกษา 
หัวข้อ 2 แนวทาง
ปฏิบัติการวดัและ
ประเมินผลการ
เรียนรูร้ายวิชา 
-มคอ. 3-4 ของแต่
ละรายวิชา 
 

D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 อาจารย์ผู้สอน/ผู้นเิทศดำเนินการ
จัดเตรียมข้อมลูดิบ/คะแนนดิบของผล
การเรยีนรู้ (LO) ในแต่ละด้านใน
รายวิชาตามแผนการวดัและ
ประเมินผลที่กำหนดใน มคอ. 3-4 
2.2 อาจารย์ผู้สอน/ผู้นเิทศส่งข้อมลู
ดิบ/คะแนนดิบของผลการเรียนรู้ 
(Learning outcome ทั้ง Domain 
และ sub domain) ในแต่ละด้านตาม
แผนการวัดและประเมินผลให้กับ
ผู้รับผิดชอบรายวิชาภายใน 1 อาทิตย์ 
2.2 ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวม
คะแนนท้ังหมด ดำเนินการแปลง
คะแนนดิบให้เป็นคะแนนท่ีพร้อม
สำหรับการนำเข้าสู่โปรแกรมตัดเกรด 
Bcnb grading  
2.3 ผู้รับผิดชอบรายวิชาดำเนินการ
ตัดเกรดโดยใช้โปรแกรม Bcnb 
grading  

- ผู้รับผดิชอบ
รายวิชา 
- อาจารย์ผูส้อนใน
แต่ละรายวิชา 

-คู่มือการวัด
ประเมินผลการศึกษา 
ปี 2563 
-มคอ. 3-4 ของแต่
ละรายวิชา 
 

1. ศึกษาคู่มือการวัด
ประเมินผลการศึกษา 

และรวบรวมข้อมลูดิบใน
ผลการเรยีนรู้ทุกด้าน 

จุดเริม่ต้น 

2. รวบรวมคะแนน 
แปลงคะแนน  
และตดัเกรด 
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ระบบ 
ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

2.4 ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่งเกรดให้
หัวหน้าภาค และอาจารย์ผู้วิพากษ์
เกรดที่ได้รับการแต่งตั้ง  
 

C  
 
 
 

กร รมกา รทวนผลกา ร ว ั ด  และ
ประเม ินผลในแต ่ละรายว ิชาโดย
กรรมการในภาควิชาภายใน 2 สัปดาห์
หล ั งส ิ ้ นส ุ ดการสอบปลายภาค 
(ภาคทฤษฎี) และส ิ ้นส ุดการสอน
ภาคปฏิบัติ 

- กรรมการวิพากษ์ฯ
ในภาควิชา 
- ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
 
 

 

  3.เสนองานวัดประเม ินผลเพ ื ่อให้
คณะกรรมการดำเนินการทวนผลการ
วัด และประเมินผลในแต่ละรายวิชา 
และเห็นชอบเกรดขั้นต้น 

-กรณีที่เกรดไม่ได้รับการเห็นชอบ 
หัวหน้างานจัดการศึกษาจะ
ดำเนินการประสานผูร้ับผดิชอบ
รายวิชาเพื่อทบทวนเกรดอีกครั้ง 

-หัวหน้าจัดการศึกษา  
- ผู้รับผดิชอบ
รายวิชา 
 

บันทึกข้อความการ
ส่งเกรด และตาราง
วิเคราะหเ์กรด 

  4.กรรมการทวนผลการวัด และ
ประเมินผลในแต่ละรายวิชาโดย
กรรมการบริหารหลักสตูร ภายใน
สัปดาห์ที่ 3 หลังสิ้นสุดการสอบปลาย
ภาค (ภาคทฤษฏี) และสิ้นสุดการสอน
ภาคปฏิบตั ิ

-ผู้รับผดิชอบรายวิชา 
-หัวหน้าภาค 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
- งานวัดประเมินผล 
 

บันทึกข้อความการ
ส่งเกรด และตาราง
วิเคราะหเ์กรด 

C  5.เสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสตูรเห็นชอบ ภายใน 4 สัปดาห์ 
 
 
 
 

-รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการ   
-อาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร   
-หัวหน้าจัดการศึกษา  
-หัวหน้าภาค 
 -ผู้รับผดิชอบวิชา 
 

บันทึกข้อความการ
ส่งเกรด และตาราง
วิเคราะหเ์กรด 

C  6.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
เสนอกรรมการบริหารอนุมัตเิกรด 
 

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
-ผู้รับผดิชอบ 
งานทะเบียน 
 

บันทึกข้อความขอ
อนุมัติเกรด 

3.พิจารณา  

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัติ 

4.เสนอรับรองเกรด 

5.พิจารณา  

อนุมัติ 

6.พิจารณา  

อนุมัติ 
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ระบบ 
ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  7.1 ส่งงานทะเบียนลงบันทึกเกรด 

7.2 ประกาศให้นักศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาเข้าดูเกรด  

- หัวหน้าจัดการศึกษา 
-ผู้รับผดิชอบ 
งานทะเบียน 
 

รายงานเกรด และ
ตารางวิเคราะหเ์กรด 

A  8.c co นำผลการประเมินการศึกษา
ลงบันทึกใน มคอ 5-6 วิเคราะห์ และ
เสนอแนะแนวทางพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอน การวดัและประเมินผล
ในการดำเนินงานในปีถัดไป 

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
-ผู้รับผดิชอบ 
งานทะเบียน 

มคอ.5,6 

    
 

 

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 มคอ. 3-4 ในแต่ละรายวิชา 
 7.2 คู่มือการวัดประเมินผล 
  
8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง   
 - ไม่มี 
 
9. การบันทึกเอกสาร 

 
10. ระบบการติดตามและประเมินผล 
 ผลลัพธ์ที่สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 
 10.1 ร้อยละ100 ของรายวิชาตัดเกรดถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และไม่มีข้อผิดพลาดในการ
คำนวณคะแนน 

10.2 ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดเกรด 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

มคอ. 3-4 งานวัด
ประเมินผล 

ห้องงานวัด
ประเมินผล 

5 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

คู่มือการวัดประเมินผล งานวัด
ประเมินผล 

ห้องงานวัด
ประเมินผล 

5 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

บันทึกข้อความการส่ง
เกรด และตาราง
วิเคราะห์เกรด 

งานวัด
ประเมินผล 

ห้องงานวัด
ประเมินผล 

5 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7บันทึกเกรด และ
ประกาศเกรด 

จุดสิ้นสุด 

8.นำผลไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปีถัดไป 
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ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
การต ั ด เกรดถ ู กต ้ อ งตาม
ระเบียบที ่กำหนด และไม่มี
ข ้อผ ิดพลาดในการคำนวณ
คะแนน 

รายวิชาตัดเกรดถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด และ
ไม่มีข้อผิดพลาดในการคำนวณคะแนน 

100 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย 
ความถี่ 

ในการรายงานผล 
แบบฟอร์ม

จัดเก็บ 
หน่วยงาน
จัดเก็บ 

- - - - - 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

ไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ตัดเกรด 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดเกรด 0 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย 
ความถี่ 

ในการรายงานผล 
แบบฟอร์ม

จัดเก็บ 
หน่วยงาน
จัดเก็บ 

- - - - - 
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ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร 

รหัสเอกสาร PM-16 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์   
 เพ่ือเป็นแนวทางในการเปิดหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สภาการพยาบาล 
แจ้งไปยังสกอ. ให้ความเห็น และกพ. รับรองแล้ว มีความประสงค์จะเปิดรับนักศึกษาและทำการจัดการ
เรียนการสอน 
 
2. ขอบเขต  

ระบบและกลไกการเปิดหลักสูตร ประกอบด้วย การวางแผนการเปิดหลักสูตรที่ผ่านการรับรอง  
การดำเนินการหลักสูตร การประเมินผล และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
3. นิยาม 

การเปิดหลักสูตร หมายถึง กระบวนการนำหลักสูตรที่ได้การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย/สภา
การพยาบาลแจ้งไปยังสกอ. ให้ความเห็น และกพ. รับรองแล้ว เปิดรับนักศึกษาและทำการจัดการเรียน
การสอน 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 

4.3  หลักสูตรใหม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   

5.ความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 

ชื่อกระบวนการ: การการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
วิธีปฏิบัติ 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 เริ่มต้น 
 

   

P  
    
 
 
 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
ประกอบด้วย 
- อาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน 
- อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

- ผู้แทนหัวหน้าภาค 
- ผู้แทนอาจารย ์
- ผู้แทนผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
- รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัย 

1. คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 

D  
 
 
 
 
 
 

 

2.ดำเนินการจำทำร่างหลักสูตร (มคอ.2) 
  2.1 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
วิเคราะหบ์ริบท และสถานการณท์ี่เกี่ยวข้อง 
  2.2  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
หลักสตูร 
  2.3  จัดทำร่างหลักสูตร มคอ.2 
  2.4  ตรวจสอบความสมบูรณ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการ
พัฒนา

หลักสตูร 

1. โครงการพัฒนา
หลักสตูร 
2. รายงานผลการ
ประชุม
คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 

  
 
 
 

3.นำร่างหลักสตูรเข้าวิพากษ์โดยผา่นคณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  
3.1  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ สบช. ให้
ข้อวิพากษ์ และนำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอ
อนุมัติใช้หลักสูตรโดยปลัดกระทรวง 
3.2 นำเสนอร่างหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติโดย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อสภาวิชาการ 
ของสถาบันพระบรมราชชนกและนำเสนอต่อ
สภาสถาบันพระบรมราชชนก 
3.3 นำร่างหลักสูตรเสนอต่อสภาการพยาบาล
เพื่อให้ความเห็นชอบ และรับรองหลักสตูร 
3.4 ติดตามผลการอนุมัติหลักสตูรจากสภา
สถาบันพระบรมราชชนก และสภาการ
พยาบาล 
3.5 นำเสนอหลักสูตรทีผ่่านการอนุมัติ
หลักสตูร จากสภาสถาบันพระบรมราชชนก/
สภาการพยาบาล เพื่อแจ้ง สำนักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา(สกอ)  
3.6 รวบรวมผลการพิจารณาจากสภาสถาบัน
พระบรมราชชนก และสภาการพยาบาลจดัทำ 

คณะกรรมการ
พัฒนา

หลักสตูร 

1.ผลการอนมุัติ
หลักสตูรจากสภา
สถาบันพระบรมราช
ชนก และสภาการ
พยาบาล 
 

1. วางแผนเปิดหลักสูตร 

 

2. ดำเนินการจดัทำร่าง
หลักสตูร (มคอ.2) 

3.วิพากษ์ 
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ส้ินสุด 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

รูปเลม่หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ที่มีตราประทับ
สภาสถาบันพระบรมราชชนกและสภาการ
พยาบาล และสกอ. (ถ้ามี) 

  4.1 นำหลักสูตรฉบับสมบูรณ์เสนอ กกบ. 
วิทยาลัยเพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตรก่อนเปิดรับ
นักศึกษา 
 

รอง
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 

D  
 
 
 
 
 
 

5.1 เผยแพร่หลักสูตรกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ตามช่องทางต่างๆ 
5.2 จัดประชุมช้ีแจงอาจารย์ประจำหลักสตูร 
และอาจารย์ผูส้อนเกี่ยวกับการนำหลักสตูรไป
ใช้ 
5.3 ติดตามการออกแบบการจัดการเรยีนการ
สอนรายวิชา (มคอ.3-4) และการจัดการเรียน
การสอน 

คณะกรรมการ
พัฒนา

หลักสตูร 

1. เอกสารแสดงการ
เผยแพรห่ลักสูตร
ตามช่องทางต่างๆ 
2. รายงานการ
ประชุมการนำ
หลักสตูรไปใช้ 
3. มคอ.3/ มคอ.4 

C  
 
 
 
 
 

6.1 ประเมินการใช้หลักสูตรรายป ี
6.2 ประเมินการใช้หลักสูตรวงรอบ 5 ปี 
6.3 ประเมินกระบวนการการออกแบบและ
พัฒนาหลักสตูรตามตัวช้ีวัดที่กำหนดและ
จัดทำแนวทางพัฒนาตามผลการประเมิน เพื่อ
รับข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
6.4 นำผลการประเมินในข้อ 6.1, 6.2, 6.3  
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเสนอต่อ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยเพือ่รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

คณะกรรมการ
พัฒนา

หลักสตูร 

1. รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร
รายป ี
2. รายงานประเมิน
หลักสตูรวงรอบ 5 ป ี
 

C  
7. พิจารณา 

 

7.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัพิจารณา 
และให้ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการ
พัฒนา

หลักสตูร 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 

A  
 
 
 
 
 

8.1นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป/และการ
พัฒนาหลักสตูรในวงรอบต่อไป 
 

คณะกรรมการ
พัฒนา

หลักสตูร 

1.รายงานการ
ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 
 

   
 
 

  

 
 
 
 

5. เผยแพร่หลักสตูร และ
การนำไปใช้ 

6. การประเมินผล 

8. ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 

4. ดำเนินการเพื่อการ
อนุมัติใช้หลักสตูร 
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7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
7.1  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  
พ.ศ. 2560 
7.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
7.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  
7.5  ระเบียบสถาบันพระบรมราชชนกว่าด้วยการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
7.6  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
7.7 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
7.8 ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562 
 

8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 -  แบบฟอร์ม มคอ. 2  มคอ.3  มคอ.4 
 -  แบบฟอร์มสมอ. 08 
 -  แบบฟอร์มเสนอหลักสูตรเพ่ือการรับรองสภาการพยาบาล 
 
9.การบันทึกเอกสาร 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1. รายงานสมอ. 08 ประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

งานสารบรรณของฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเลคโทรนิค 

3. หนังสือรับรอง
หลักสูตรจากสภาการ
พยาบาล สภาสถาบัน
พระบรมราชชนก 

-ประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-หัวหน้างานสารบรรณ 

-งานสารบรรณของ
ฝ่ายวิชาการ 
-งานสารบรรณของ
วิทยาลัย 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเลคโทรนิค 
 

4. เล่มหลักสูตรต้นฉบับ
ที่มีตราประทับ (ตัวจริง) 

-รองผู้อำนวยการกลุ่ม
วิชาการ 
-หัวหน้างานสารบรรณ 

-งานสารบรรณของ
ฝ่ายวิชาการ 
-งานสารบรรณของ
วิทยาลัย 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเลคโทรนิค 
 

5. รายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

ประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

งานสารบรรณของฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเลคโทรนิค 
 

6.คำสั่งคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ 

ประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

งานสารบรรณของฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเลคโทรนิค 
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10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  

1. หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.การรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 

-สภาการพยาบาล 
-สภาสถาบันพระบรม
ราชชก 
-สกอ. 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์มจัดเก็บ หน่วยงานจัดเก็บ 

-ไม่มี  - 5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเลคโทรนิค 

-งานสารบรรณของ
ฝ่ายวิชาการ 
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ระบบและกลไกการปิดหลักสูตร 

รหัสเอกสาร PM-17 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการปิดหลักสูตรให้เป็นไปตามที่หน่วยงานที่กํากับมาตรฐาน
การศึกษา พยาบาลยอมรับ 
2. ขอบเขต 

ระบบการปิดหลักสูตร ประกอบด้วย การวางแผนการปิดหลักสูตร ดําเนินการปิดหลักสูตร การ 
เผยแพร่การปิดหลักสูตร 
3. นิยาม 

การปิดหลักสูตร หมายถึง กระบวนการหยุดหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชา
นั้นๆ 
4. ตัวช้ีวัดที่สําคัญของกระบวนการ 

หลักสูตรที่ปิดได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.ความรับผิดชอบ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 

ชื่อกระบวนการ: การปิดหลักสูตร 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

P  
   เริ่มต้น 

 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนหลักสูตร
ที่เปิด สอนอยู่ว่าจะดําเนินการปิดหลักสูตร
หรือไม่ โดย พิจารณาจาก  
 1. เป็นหลักสูตรที่ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร
เกิน 5 ปี การศึกษา นับแต่เปิดหลักสูตรหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งสุดท้าย 
  2. เป็นหลักสูตรที่ไม่มีการรับนักศึกษามาแลว้
เกินกว่า 2 ปีการศึกษา  
 3.เป็นหลักสูตรที่ไม่ทันสมัย ไม่ตรงกับความ
ต้องการของสังคม ตลาดแรงงานและความ
ต้องการของผู้ใช้ บัณฑิต  
 4. เป็นหลักสูตรที ่ไม่มีผู ้สนใจสมัครเข้ามา
เรียน หรือมี ผู้สนใจเข้ามาเรียนน้อย 
 5. เป็นหลักสูตรที่มีอาจารย์ประจําหลักสูตร
ไม่เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อาทิ 
อาจารย์ประจํา หลักสูตรไม่เพียงพอ หรือ
คุณวุฒิอาจารย์ไม่เป ็นเป็นไป ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  
6. เป็นหลักสูตรที ่ไม่มีความพร้อมทั ้งด ้าน
อาจารย์ และ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

รายงานการประชุม 

  1. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรสรุปผลการ
พิจารณา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารของ
วิทยาลัยให้ความ เห็นชอบ  
2. ทําหนังสือถึงคณบดีโครงการจดัตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
เพื่อขอปิดหลักสตูร 
 

อาจารย์
ประจำ

หลักสตูร 

1.หนังสือแจ้ง
โครงการจดัตั้งคณะ
พยาบาลศาสตร์ 
สถาบนัพระบรมราช
ชนกเรื่องการปิด
หลักสตูร 

  
พิจารณา 

พิจารณา อาจารย์
ประจำ

หลักสตูร 

สำเนามติการประชุม 

  สภาสถาบันพระบรมราชชนกอนุมัติให้ปิด
หลักสตูร 

อาจารย์
ประจำ

หลักสตูร 

สำเนามติการประชุม
สภาสถาบันพระบรม
ราชชนกอนุมัติให้ปิด
หลักสตูร 

  
 
 

1. แจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รับทราบผลการพิจารณาการปดิ
หลักสตูรภายใน 30 
2.ประกาศปิดหลักสูตร 

อาจารย์
ประจำ

หลักสตูร 

หนังสือแจ้ง สกอ 
เรื่องการปิดหลักสูตร 

  
 

   

1. การวางแผนการปิด
หลักสตูร 

2. เสนอขออนุมัติปิด
หลักสตูร 

3. อนุมัติ 

4. ประกาศปิดหลักสตูร 

สิ้นสุด 
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7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
7.1 ผลการประชุมต่างๆ  
7.2 หนังสือแจ้งสถาบันสมทบเรื่องการปิดหลักสูตร  
7.3 สําเนารายงานการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนกอนุมัติให้ปิดหลักสูตร 
7.4 หนังสือแจ้ง สกอ.เรื่องการปิดหลักสูตร  

8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
- 

9.การบันทึกเอกสาร 
ชื่อเอกสาร 

 
ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา 

การจัดเก็บ 
วิธีการจัดเก็บ 

ผลการประชุมต่างๆ 
 

-ประธานอาจารย์ 
-ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

งานสารบรรณของกลุ่ม 
งานวิชาการ 

5 ปี 
 

- แฟ้มเอกสาร  
-เอกสารอิเลคโทรนิค 

หนังสือแจ้งสถาบัน 
สมทบเรื่องการปิด 
หลักสูตร 
 

-รองผู้อํานวยการ
กลุ่ม  
 -งานสารบรรณ
ของ 

-งานสารบรรณของกลุ่ม 
งานวิชาการ 
-งานสารบรรณของ 
วิทยาลัย 

5 ปี 
 

- แฟ้มเอกสาร 
 -เอกสารอิเลคโทรนิค  
 

สําเนารายงานการ 
ประชุมมติของสภา 
มหาวิทยาลัย 
 

ประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

งานสารบรรณของฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี 
 

- แฟ้มเอกสาร 
 -เอกสารอิเลคโทรนิค  
 

หนังสือแจ้ง สกอ.เรื่อง 
การปิดหลักสูตร 
 

ประธานอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

งานสารบรรณของฝ่าย
วิชาการ 

5 ปี 
 

- แฟ้มเอกสาร 
 -เอกสารอิเลคโทรนิค  
 

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 

ผลลัพธ์สําคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสําเร็จของกระบวนงาน คือ 
1. หลักสูตรที่ปิดได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.การรับรองจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  
 

- 
 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์มจัดเก็บ หน่วยงานจัดเก็บ 

-ไม่มี  - 5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสารอิเลคโทรนิค 

-งานสารบรรณ
ของฝ่ายวิชาการ 
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ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

รหัสเอกสาร PM-ED 15 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์ 
       เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที ่เพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัย เหมาะสมต่อ    
การจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน การกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานที่สภาการพยาบาลกำหนด 
 
2. ขอบเขต    
 ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประกอบด้วย การวางแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้  การดำเนินการ การกำกับติดตาม การประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข 
 
3. คำนิยาม 
 การจัดหาสิ่งสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  หมายถึง กระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หรือ 
ทรัพยากรการเรียนรู้ให้เพียงพอ พร้อมใช้ ทันสมัย เหมาะสม ต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่
สภาการพยาบาลกำหนด ได้แก่ 
 1. อาคารเรียนและห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องเรียนกลุ่มย่อยอย่างพอเพียง 
  2. ห้องทํางานที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการทํางานของอาจารย์และบุคลากร 
  3. สถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาเหมาะสมเพียงพอ 
  4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เหมาะสม และมีอุปกรณ์เพียงพอพร้อมใช้ 
  5. ห้องปฏิบัติการพยาบาลมีอุปกรณ์สำหรับการฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคล้องกับการปฏบิตัิ
ในสถานการณ์จริง ที่ทันสมัยเพียงพอและพร้อมใช้ตามกำหนดในหลักสูตรทุกสาขาวิชา 
 6. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และจำนวนเครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่สามารถสืบค้นข้อมูลทาง
อินเทอร์เน็ตจํานวนเพียงพอกับการเรียนของนักศึกษา 
  7. ห้องเรียน ห้องประชุม ที ่มีอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเพียงพอ พร้อมใช้และ
เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  
  8. หนังสือ ตําราหลักทางการพยาบาลครบตามสาขาที่สภาการพยาบาลกำหนด วารสารวิชาชีพ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นที่ทันสมัย และมีจำนวนหนังสือทางการพยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

9. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
10.สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษา

อาจารย์และบุคลากร 
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4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 
 1. ค ่าคะแนนผลการประเม ินการจ ัดการทร ัพยากรการศ ึกษาตามเกณฑ์การร ับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560 ที่สภาการพยาบาลกำหนดเท่ากับ 5 
คะแนน (ตวับ่งชี้ที่ 20) 
 2. ค่าคะแนนผลการประเมินห้องปฏิบัติการพยาบาลตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560 ที่สภาการพยาบาลกำหนดเท่ากับ 10 คะแนน (ตัวบ่งชี้ที่ 
21)           
     3. ค่าคะแนนผลการประเมินหนังสือ ตำรา วารสารวิชาชีพ และระบบสืบค้น มีค่าคะแนนเท่ากับ 
10 คะแนน (ตัวบ่งชี้ที่ 22) 
 4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีค่าคะแนน อยู่ในระดับดีขึ ้นไป 
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 5.ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีค่าคะแนน 
อยู่ในระดับดีข้ึนไป ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 6.ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีค่าคะแนน อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 
5.ความรับผิดชอบ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
หัวหน้าภาควิชา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  คณะกรรมการบริหารทรัพยากร หัวหน้างานเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยบริการ หัวหน้างานบริหารทั่วไป รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ   
 
6. ผังขั้นตอน และการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ: การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 
จัดทำร่างนโยบายการจัดหา สิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้เป็นไปตามมาตรฐานเสนอ
ผู้อำนวยการหากเห็นชอบประกาศเป็น
นโยบายเพื่อดำเนินการต่อไป 
1.2. รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหัวหน้า งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบรกิาร 
ร่วมกันคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบตัิหน้าที่
เป็นคณะกรรมการบริหารทรัพยากร 
ประกอบด้วย ผู้แทนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้แทนหัวหน้าภาค 
ผู้แทนอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้แทน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และ
ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีปฏบิัติ
หน้าท่ีด้านสิ่งแวดล้อมและเจ้าหนา้ที่
พัสดุ เสนอต่อผู้อำนวยการวิทยาลยัเพื่อ
พิจารณาลงนามแต่งตั้ง 
1.3.คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
ดำเนินการจัดทำแผนการจดัหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้และทรัพยากร
การศึกษา โดย 
  1.3.1 ศึกษารายงานผลการดำเนนิงาน
ทรัพยากร ผลการประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ในปีการศึกษาทีผ่่านมา 
  1.3.2 สำรวจทรัพยากรสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ในประเด็นว่าเพียงพอ พร้อม
ใช้ ทันสมัยและอื่นๆ 
  1.3.3 จัดทำแบบประเมินและประเมิน
ความต้องการการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทรัพยากรอื่นๆ 
  1.3.4 วิเคราะห์ผลการสำรวจและผล
การประเมินความต้องการและผลการ
ประเมินท่ีผ่านมา รวบรวมมาจัดทำ
แผนการจดัหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และทรัพยากรการศึกษาประกอบด้วย 
แผนการจดัหา แผนการบำรุงรักษา 
ควบคุมการใช้งานและจำหน่ายออกจาก

- ผู้อำนวยการ 
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ  
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
-หัวหน้างาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
วิทยบริการ 
- คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร 

1.ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช ที่
.....เรื่อง นโยบาย
การจัดหารสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ 
ลงวันท่ี.......  
2.คำสั่งแต่งตั้งที่
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธ
ชินราช ที่..... 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร 
3.แผนการจดัหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้
และทรัพยากร
การศึกษา 
 

เริ่มต้น 

1. วางแผนการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
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ระบบ(กรณีเสื่อมสภาพและไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้) 
1.4. นำเสนอแผนฯต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

  
 
 
 
 
 
 
  
 

2.1คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนมุัติ
และมอบหมายใหผู้้เกี่ยวข้องดำเนนิการ
ต่อไป 
 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 

1.รายงานการ
ประชุมคณะกรรม 
การบริหารวิทยาลยั  
ครั้งท่ี......ลงวันท่ี...... 
หน้า.......... 
2.แผนการจดัหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้
และทรัพยากร
การศึกษา 

D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1ดำเนินการจดัหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ดังนี ้
-กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้แตล่ะประเภท 
- จัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสด ุ
- การส่งมอบวัสดคุรุภณัฑ ์
3.2 จัดทำทะเบียนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยบันทึกลงในฐานข้อมูลสิ่ง
สนับสนุนให้เป็นปัจจุบันและเพื่อความ
พร้อมใช้ 
3.3 ควบคุมกำกับการใช้งานให้ถูกวิธี 
โดยจดัทำคู่มือการใช้สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้
3.4 ดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซม 
และสอบเทียบ สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  
ตามระยะเวลาที่กำหนด และจัดหา
ทดแทนให้พอเพียง พร้อมใช้ 
3.5 คำนวณค่าเสื่อมราคาของสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ และวางแผนการ
จัดหาทดแทนท้ังในระยะสั้น ระยะยาว 

- หัวหน้างาน.
เทคโนโลยีฯ  
- หัวหน้างาน
บริหารทั่วไป 
-คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร 

1.โครงการจดัหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
2.ฐานข้อมูลสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
3.คู่มือ/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติการใช้งานสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
4. คู่มือการบำรุง 
รักษาสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้
 

  
 
 
 
 
 
 
 

4.1 จัดระบบการให้บริการสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ เช่น อาคาร สถานท่ี 
ห้องเรียน ห้องประชุมกลุ่มย่อย 
ห้องสมุดหุ่น อุปกรณ์ วัสดุทางการศึกษา 
โดยใช้ระบบการจองออนไลน ์
4.2 กำหนดบุคลากรผู้ให้บริการสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

-เจ้าหน้าท่ีที่
ให้บริการสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู ้
-หัวหน้างาน
อาคารสถานท่ี 

-รายงานผลการ
ให้บริการสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
-รายงานผลการ
ประเมินความพึง
พอใจการให้บริการ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

2.พิจารณา 

3.ดำเนินการจดัหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้

ตามแผน 
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4.3 ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตามระบบที่กำหนด 
4.4 ติดตาม ประเมินการเข้าถึงและใช้
งานสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูต้่างๆ ที่
จัดหาเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
และประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุน 

-หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการ
พยาบาล 

C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.คณะกรรมการบริหารทรัพยากร 
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหนา้งาน
เทคโนโลยีฯและผู้เกี่ยวข้องร่วมกนั
ประเมินผลการดำเนินการของระบบ
ตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของระบบได้แก ่
  1) ค ่าคะแนนผลการประเม ินการ
จัดการทรัพยากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์การร ับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดงุครรภ ์พ.ศ.
2560ที่สภาการพยาบาลกำหนดเท่ากับ 
5 คะแนน (ตัวบ่งช้ีที2่0) 
  2 )  ค ่ า ค ะ แ น น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ห้องปฏิบัติการพยาบาลตามเกณฑ์การ
ร ับรองสถาบ ันการศ ึกษาว ิ ชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560ที่
สภาการพยาบาลกำหนดเท่าก ับ 10 
คะแนน (ตัวบ่งช้ีที่ 21)         
  3) ค่าคะแนนผลการประเมินหนังสือ 
ตำรา วารสารวิชาชีพ และระบบสืบค้น 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 10 คะแนน (ตัวบ่งช้ี
ที่ 22) 
  4) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้มีค่าคะแนน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  5) ระดับความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มีค่าคะแนน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
  6) ระดับความพึงพอใจของอาจารย์
ประจำหลักสตูรต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูม้ีค่าคะแนน อยู่ในระดับดีขึน้ไป 

- คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร  
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ  
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
-หัวหน้างานเทคโน
ฯ  
-ผู้เกี่ยวข้อง 

1.รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
ระบบการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้
2.รายงานผลการ
ประเมินกระบวน 
การและแนว
ทางการพัฒนาตาม
ผลการประเมิน 
 

4.ให้บริการสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

5.การประเมินผลการ
ดำเนินงาน 



คู่มือบริหารคุณภาพ (ฉบับปรับปรงุ 2564) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  หน้า | 144  
 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
5.2. คณะกรรมการบริหารทรัพยากร 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ
ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินกระบวนการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และจัดทำ
แนวทางพัฒนาตามผลการประเมนิ 
5.3.นำผลการประเมินในข้อ 5.1และ 
5.2และแนวทางการพัฒนาตามผลการ
ประเมิน รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อรับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

C  6.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 
ครั้งท่ี ... ลงวันท่ี ... 
หน้าท่ี ..... 

A  
 
 
 
 
 

7.1นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศกึษา
ต่อไป 
7.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรยีน 
หรือเทียบเคยีงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนนิงานสู่
แนวปฏิบัติที่ด ี
7.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

1.คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร  
2.รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ  
3.รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ  
4.หัวหน้างาน
เทคโนโลย ี
5.ผู้เกี่ยวข้อง 

1.รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2.รายงานแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้  ถอด
บทเรียน หรือ
เทียบเคียงผลการ
ดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร  
3.รายงานแนว
ปฏิบัติที่ด ี
4.รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

     
 

 
7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 คู่มือเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560 

7.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
7.3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
7.4 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
7.5 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน  
7.6 แผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน(Improvement plan) 

7. นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุง 

สิ้นสุด 

6.พิจารณา 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 
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8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 8.1  แบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 8.2 แบบฟอร์มการขอใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 8.3 แบบฟอร์มการขอซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 8.4 แบบสำรวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
9. การจัดเก็บบันทึกคุณภาพ 
 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากร 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้างาน
เทคโนโลยีฯ 

3ป ี -แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

2.บัญชีรายชื่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้างาน
เทคโนโลยีฯ 

5 ปี -แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา อาจารย์
ผู้สอนต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้างาน
เทคโนโลยีฯ 

5 ปี -แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

4.รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้างาน
เทคโนโลยีฯ 

5 ปี -แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.รายงานผลการ
ประเมินการดำเนินงาน
ตามระบบการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้างาน
เทคโนโลยีฯ 

5 ปี -แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

6.รายงานผลการ
ประเมินกระบวนการ
และแนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้างาน
เทคโนโลยีฯ 

5 ปี -แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

7.รายงานผลการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้างาน
เทคโนโลยีฯ 

5 ปี -แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 
8.รายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการ
ดำเนิน งานกับหน่วยงาน
ที่คัดสรร  

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้างาน
เทคโนโลยีฯ 

5 ปี -แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

9.รายงานแนวปฏิบัติที่ดี 
 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้างาน
เทคโนโลยีฯ 

5 ปี -แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

10.รายงานการเผยแพร่
แนวปฏิบัติที่ดี 

ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

หัวหน้างาน
เทคโนโลยีฯ 

5 ปี -แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10.ระบบการติดตาม และประเมินผล   
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 
 10.1. ค่าคะแนนผลการประเมินการจัดการทรัพยากรทางการศึกษาตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560ที่สภาการพยาบาลกำหนดเท่ากับ 5 คะแนน (ตัวบ่งชี้ที่ 20) 
 10.2. ค่าคะแนนผลการประเมินห้องปฏิบัติการพยาบาลตามเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560ที่สภาการพยาบาลกำหนดเทา่กับ 10 คะแนน (ตัวบ่งชี้ที่ 21)      
     10.3. ค่าคะแนนผลการประเมินหนังสือ ตำรา วารสารวิชาชีพ และระบบสืบค้น มีค่าคะแนน
เท่ากับ 10 คะแนน (ตัวบ่งชี้ที่ 22) 
 10.4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีค่าคะแนน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 10.5.ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีค่าคะแนน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 10.6.ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีค่าคะแนน อยู่
ในระดับดีข้ึนไป ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.ผลการประเมินการจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษาตาม
เกณฑ์การรับรองสถาบันการ 
ศึกษาวิชาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ.2560 ที่สภาการ
พยาบาลกำหนด (ตัวบ่งชี้ที่ 20) 
 
 

ค่าคะแนนผลการประเมินการจัดการ
ทรัพยากรทางการศึกษาตามเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ พ.ศ.2560 ที่สภาการพยาบาล
กำหนด (ตัวบ่งชี้ที่ 20) 

5 คะแนน 
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สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงานจัดเก็บ 

-ไม่มี  คะแนน 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2. ผลการประเมินห้องปฏิบัติการ
พยาบาลตามเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560 ที่
สภาการพยาบาลกำหนด 

2. ค่าคะแนนผลการประเมินห้องปฏิบัติการ
พยาบาลตามเกณฑ์การรับรองสถาบัน 
การศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ.2560 ที่สภาการพยาบาลกำหนด  

10 คะแนน 
 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงานจัดเก็บ 

-ไม่มี 
 

คะแนน 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3. ผลการประเมินหนังสือ ตำรา 
วารสารวิชาชีพ และระบบ
สืบค้น  

3. ค่าคะแนนผลการประเมินหนังสือ ตำรา 
วารสารวิชาชีพ ระบบสืบค้น  

10 คะแนน  
 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงานจัดเก็บ 

-ไม่มี 
 

คะแนน 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- มีค่าคะแนนอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไปค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 
3.51จากคะแนนเต็ม 5  
- ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงานจัดเก็บ 

สูตรคำนวณค่าเฉลี่ย 
 
 

ค่าเฉลี่ย 2 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

-งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 
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ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
5.ระดับความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

5.ระดับความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มีค่าคะแนน  

- มีค่าคะแนน อยู่
ในระดับดีขึ้นไป  
- ค่าเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  
- ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงานจัดเก็บ 

สูตรคำนวณค่าเฉลี่ย 
 
 

ค่าเฉลี่ย 2 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
6.ระดับความพึงพอใจของอาจารย์
ประจำหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้มีค่าคะแนน อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป ค่าเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 และดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6.ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีค่า
คะแนน อยู่ในระดับดีขึ้นไป ค่าเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

- มีค่าคะแนน อยู่
ในระดับดีขึ้นไป  
- ค่าเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5  
- ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงานจัดเก็บ 

สูตรคำนวณค่าเฉลี่ย 
 

ค่าเฉลี่ย 2 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานสารบรรณฝ่าย
วิชาการ 
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ส่วนที่ 2 
คู่มือการบริหารคุณภาพระดับคณะ 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ วิจัยและ

สร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และบริหารจัดการ
วิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของทุกพันธกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
วิทยาลัยฯจึงกำหนดระบบ และกลไกการบริหารสถาบัน จำนวน 21 ระบบ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
คำอธิบายรหัสเอกสาร  
รหัสตัวที่ 1   PM หมายถึง Procedure Manual 
รหัสตัวที่ 2   Ed หมายถึง งานวิชาการ (Education ) 
  Sa หมายถึง งานกิจการนักศึกษา (Student Affair)       
        Re หมายถึง งานวิจัย (Research)  
  As หมายถึง งานบริการวิชาการ (Academic Services) 
  Hr หมายถึง งานพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) 
  AC หมายถึง การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (Art and Culture  
   Conversation) 
  St หมายถึง งานยุทธศาสตร์ฯ (Strategy) 
  Qa หมายถึง งานประกันคุณภาพการศึกษา  (Quality Assurance) 
  FA หมายถึง งานการเงิน และบัญชี (Finance and Accounting) 
  Su.A หมายถึง งานพัสดุ (Supply Analyst) 
รหัสตัวที่ 3-4     00    หมายถึง ลำดับเลขของระบบกลไกในงานนั้นๆ 
 

รหัสเอกสาร ระบบ และกลไก 
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

PM-Sa 04 ระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
PM-Re 01 ระบบและกลไกการบริหารจัดการการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงาน

สร้างสรรค์ 
PM-Re 02 ระบบและกลไกการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
PM-Re 03 ระบบและกลไกการลาไปผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
PM-Re 04 ระบบและกลไกการไปนำเสนอ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ 

งานสร้างสรรค์ 
PM-Re 05 ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
PM-Re 06 ระบบและกลไกการจัดการความรู้ 

 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
PM-As 01 ระบบการบริหารจัดการการบริการวิชาการแก่สังคม 
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รหัสเอกสาร ระบบ และกลไก 
PM-As 02 ระบบและกลไกการจัดบริการวิชาการแก่สังคม 
PM-As 03 -ระบบและกลไกการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/

หรือการวิจัย 
 องค์ประกอบที่ 4 ระบบและกลไกทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

PM-AC 01 ระบบและกลไกทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

PM-St 01 ระบบและกลไกการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
PM-St 02 ระบบและกลไกการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 
PM-St 03 ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง 
PM-Qa 01 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา     
PM-Qa 02 ระบบและกลไกการกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
PM-Hr 01 ระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล 
PM-Hr 02 ระบบและกลไกการยกย่องเชิดชูบุคลากร 
PM-Hr 03 ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร 

 งานพัสดุ  
PM-Su.A 01 ระบบและกลไกการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 งานการเงิน และบัญชี 
PM- FA 01 ระบบและกลไกการเบิก -จ่ายเงิน ของหน่วยงานราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือบริหารคุณภาพ (ฉบับปรับปรงุ 2564) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช    หน้า | 151 
 

 

ระบบและกลไก 
การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและ 

แนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รหัสเอกสาร PM-SA 04 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิชาการ 

 
1.วัตถุประสงค์   
 เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมดูแล  การให้คำปรึกษาวิชาการ  และแนะแนวแก่นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  
 
2. ขอบเขต  
 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการให้คำปรึกษา ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์รับรองสถาบันเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา การแต่งตั้งคณะกรรมการงานให้คำปรึกษาและแนะแนว 
การดำเนินการควบคุมกำกับการให้คำปรึกษา การประเมินผลการดำเนินงาน  และการนำผลการดำเนินงานไป
ปรับปรุง  
 
3.คำนิยาม 
 การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว หมายถึง เป็นกระบวนการดำเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาที่
ให้คำแนะนำในการเรียนและการใช้ชีวิต และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพรวมทั้งการส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การดำเนินชีวิต สุขภาพ และการป้องกันหรือการบริหารความเสี่ยง
ของนักศึกษา  
 อัตราการคงอยู่ หมายถึง จำนวนของนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาในแต่ละปี ทั้งนี้ไม่นับ
จำนวนอัตราการสูญเสีย เนื่องจาก นักศึกษาเสียชีวิต นักศึกษาเรียนซ้ำชั้น นักศึกษาลาออกเนื่องจากป่วย
ทุพพลภาพ หรือปัญหาทางสุขภาพที่แพทย์ลงความเห็นที่ไม่สามารถเรียนต่อได้ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาระดับเชี่ยวชาญ หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช อาจารย์ผู้เชี่ ยวชาญด้านวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ครอบครัวที่ได้รับการแต่งตั้งจากวิทยาลัยให้ดำเนินการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาซับซ้อน รุนแรง เพ่ือ
การแก้ปัญหาเบื้องต้นและตัดสินการส่งต่อเพ่ือรับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป 
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 
 การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา วิทยาลัยจัดทำโดยมีเป้าหมาย 
คือ 1) นักศึกษาทุกคนได้รับการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างมีคุณภาพ 2) 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 3) อาจารย์ที่ปรึกษามีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาตามท่ีวิทยาลัยกำหนด จึงได้กำหนดตัวชี้วัดสำคัญ ดังนี้ 
 4.1  ร้อยละ 100 ของนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนว การใช้ชีวิต 
 4.2  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในระดับดีขึ ้นไป 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51จากคะแนนเต็ม 5)  
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 4.3  ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51จากคะแนนเต็ม 
5)  
 4.4  อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
 
5.ความรับผิดชอบ 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการให้คำปรึกษา            
แนะแนว หัวหน้างานกิจการนักศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร ธุรการงานกิจการนักศึกษา 
 
6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ: การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

วิธีปฏิบัติ 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

    

P  
 
 
 
 

1.1ศึกษาวิเคราะห์แนวทางและผลการ
ดำเนินงานการให้คำปรึกษาฯในรอบปี
การศึกษาท่ีผ่านมา  
1.2 ศ ึกษาเกณฑ ์ประก ันค ุณภาพที่
เกี่ยวข้อง  
1.3 สำรวจบัญชีรายชื่ออาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
1.4 จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
งานให้คำปรึกษาและแนะแนว เสนอให้
ผู้อำนวยการลงนามอนุมัติ 
1.5 วางแนวทางจัดทำคู ่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา จัดนักศึกษาให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษา 
1.6 จัดทำร่างคำสั ่งร ่างคำสั ่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา 
1.7 เผยแพร่คู่มือการให้คำปรึกษาและ
ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่อาจารย์
ประจำหลักสูตรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

-หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
-คณะกรรมการ
งานให้คำปรึกษา
และแนะแนว 

 

1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงาน
ให้คำปรึกษาและ
แนะแนว 
2.บัญชีรายชื่อ
อาจารย์ประจำ
หลักสตูร 
3.รายชื่อนักศึกษา 

  
. 

2.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาฯ 
 

-ผู้อำนวยการ 1. คำสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 งานกิจการนักศึกษาดำเนินการคัด
กรองนักศึกษาที่มีปัญหาเสี่ยงด้านต่างๆ
เพื่อส่งต่อข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้  
   3.1.1 นักศึกษามีผลการเรียน เกรด
เฉลี่ยต่ำว่า 2.5 
   3.1.2 น ั กศ ึ กษาท ี ่ ม ี ป ัญหาด ้ าน
สุขภาพจิต 
   3.1.3 นักศึกษาท่ีมีปัญหาเศรษฐกิจ 
   3.1.4 นักศึกษาท่ีมีปัญหาการใช้ชีวิต 
3.2 อาจารย์ที่ปรึกษา 
   3.2.1  ศึกษาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
   3.2.2 ศึกษาข้อมูลที ่เก ี ่ยวข้องของ
นักศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย 
   3.2.3 ดำเนินการให้คำปรึกษาตาม
ตารางเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
โดยเพิ่มช่องทางการให้คำปรึกษา เป็นใช้
ระบบ online 

-อาจารย์ประจำ
หลักสตูรที่ได้รับได้
แต่งตั้งเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา 
หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษา 

1. แฟ้มประจำตัว
นักศึกษา 
2. ปฏิทินการศึกษา 
3. คู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา 

เริ่มต้น 

1.วางแผนการ
ดำเนินงาน 

2.พิจารณา 

3. ดำเนินการให้
คำปรึกษา 
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    (1) กรณีนักศึกษามีปัญหาการเรียน
การใช้ช ีว ิตที ่ ไม ่ซ ับซ ้อน อาจารย์ที่
ปรึกษาจะดำเนินการตามคู่มือท่ีกำหนด  
    (2) กรณีนักศึกษามีปัญหาซับซ้อน
รุนแรง หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งคณะกรรมการ 
จะประชุมมอบหมายให้กับอาจารย์ที่
ปรึกษาระดับเชี่ยวชาญตามประเภทของ
ปัญหาและแจ้งผ ู ้ปกครองทราบเพื่อ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา 
    (3) อาจารย์ที่ปรึกษาระดับเช่ียวชาญ
จะดำเนินการให้คำปรึกษาตามคู่มอื
อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีวิทยาลัยกำหนด 
3.2.4 เมื่อสิ้นสุดการให้คำปรึกษาแต่ละ
ครั ้งอาจารย์ที ่ปรึกษาจะเขียนบันทึก
รายงานการให้คำปรึกษาส่งหัวหน้างาน
กิจการนักศึกษาโดยเพิ ่มช่องทางการ
รายงาน ปรับเป็นใช้ระบบ online  และ
ปร ับระยะเวลาดำเน ินการรายงาน
นักศึกษาท่ีมีความเสี่ยงด้านสุขภาพ และ
การเรียนจาก 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา 
เป็นเดือนละ 1 ครั ้งเพื ่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลเข้าแฟ้มนักศึกษา 
 3.2.5 กรณีการให้คำปรึกษาซับซอ้น
รุนแรง เมื่อสิ้นสุดการให้คำปรึกษาแต่ละ
ครั้งจะรายงานผลการให้คำปรึกษาต่อ
หัวหน้างานกิจการนักศึกษาเพื่อรายงาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ
คณะกรรมการงานให้คำปรึกษา 
3.2.6 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
วิเคราะหร์ายงานผลการให้คำปรึกษาท่ี
ซับซ้อน รุนแรงและนำเสนอ
ความก้าวหน้าแก่กรรมการบริหารเพื่อ
ทราบ และขอข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
3.2.7 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการแจ้ง
ผลการดำเนินงานการให้คำปรึกษา
ซับซ้อน รุนแรงและความก้าวหน้าต่อ
ผู้ปกครองและแหล่งทุน 
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C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและ
คณะกรรมการดำเนินการประเมิน 
ผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่
กำหนด โดยออกแบบเครื่องมือเครื่องวัด
ประเมินผลดำเนินงาน ได้แก่แบบ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่
ปรึกษาและแบบปะเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
จัดทำรูปเล่มรายงานเมื่อครบปี
การศึกษา 
4.2 ประเมินผลสำเรจ็ของระบบตาม
ตัวช้ีวัดที่กำหนด ได้แก ่
  4.2.1 ร้อยละ 100 ของนักศึกษามี
อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการและ
แนะแนว การใช้ชีวิต 
  4.2.2  ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้คำปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51จาก
คะแนนเตม็ 5)  
  4.2.3  ระดับความพึงพอใจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบการควบคุม 
ดูแลการใหค้ำปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรอียู่ใน
ระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรอื
เท่ากับ 3.51จากคะแนนเต็ม 5)  
   4.2.4 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
4.3 ประเมินกระบวนการการควบคุม 
ดูแลการใหค้ำปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรแีละ
จัดทำแนวทางการพัฒนาตามผลการ
ประเมินกระบวนการ 
4.4  นำเสนอผลการประเมินในขอ้ 1, 2 
และ3ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 

-หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 
คณะกรรมการฯ 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 

1. รายงานผลการ
สรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและ
อาจารย ์
2. รายงานการ
ประชุมประเมิน
กระบวนการและ
แนวทางการแก้ไข 
และแนวทางการ
ปรับปรุง 
 

4. ข้ันประเมินผล 
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5.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 
 

-รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 
-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 

A  6.1 นำผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยไปปรับปรุงการดำเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 
 6.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคยีงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนนิงานสู่
แนวปฏิบัติที่ด ี
6.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ 
-หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 
-อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
-คณะกรรมการฯ 

1. รายงานการปรับ 
ปรุงผลการดำเนินงาน 
2. รายงานการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ถอด
บทเรียน 
3. รายงานการแนว
ปฏิบัติที่ด ี
4. รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

  
 
 

   

7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 รายงานผลการดำเนินงานการควบคุมฯในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 7.2 บัญชีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
 7.3 บัญชีรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 
 7.4 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 7.5 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา  
 7.6 คู่มือนักศึกษา 
 
8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบบันทึกรายงานการให้คำปรึกษา 
 8.2 แบบบันทึกรายงานการให้คำปรึกษาเชี่ยวชาญ 
 8.3 แบบบันทึกข้อความการแจ้งปัญหา หรือ ข้อมูลของนักศึกษาเพ่ิมเติม 
 
9.การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลาการ
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.รายงานการให้
คำปรึกษา 

หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 

ห้องงานกิจการ
นักศึกษา 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.พิจารณา 

6.ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 

 

จุดสิ้นสุด 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลาการ
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

2.แฟ้มประจำครอบครัว อาจารย์ที่
ปรึกษา 
หัวหน้างาน
กิจการนักศึกษา 

ห้องงานกิจการ
นักศึกษา 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
10.ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 
 10.1 ร้อยละ 100 ของนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนว การใช้ชีวิต 
 10.2 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในระดับดีขึ้น 
ไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51จากคะแนนเต็ม 5)  
 10.3 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อระบบการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.51จากคะแนนเต็ม 
5)  
 10.4 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95  
 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางด้านวิชาการและแนะแนว 
การใช้ชีวิต 

1.ร้อยละ 100 ของนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางด้านวิชาการและแนะแนว การใช้ชีวิต 
 

100 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(จำนวนนักศึกษาที่มีอาจารย์ที่
ปรึกษาx100)/จำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
- เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

-งานกิจการ
นักศึกษา 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2.ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการให้คำปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

2.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้
คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป   

ค่าเฉลี่ยมาก 
กว่าหรือเท่ากับ 
3.51จาก
คะแนนเต็ม 5 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนน
ระดับความพึงพอใจ/จำนวน
นักศึกษาxจำนวนเต็ม 
 

คะแนน 1 ปี/ครั้ง - แฟ้มเอกสาร 
- เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

งานกิจการ
นักศึกษา 
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ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3.ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
ระบบฯการให้คำปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

3.ระดับความพึงพอใจของอาจารย์ต่อระบบฯการ
ให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป   

ค่าเฉลี่ยมาก 
กว่าหรือเท่ากับ 
3.51จาก
คะแนนเต็ม 5 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนน
ระดับความพึงพอใจ/จำนวน
อาจารย์xจำนวนเต็ม 

คะแนน 1 ปี/ครั้ง - แฟ้มเอกสาร 
- เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

งานกิจการ
นักศึกษา 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
4.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  4.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 95 
สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 

 
หน่วย ความถี่ในการ

รายงานผล 
แบบฟอร์ม

จัดเก็บ 
หน่วยงาน
จัดเก็บ 

นับนักศึกษาเทียบรายรุ่น 
 

ร้อยละ 1 ปี/ครั้ง - แฟ้มเอกสาร 
- เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

งานกิจการ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือบริหารคุณภาพ (ฉบับปรับปรงุ 2564) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช    หน้า | 159 
 

 
 

ระบบและกลไกการบริหารจัดการการผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 

รหัสเอกสาร PM-RE-01  
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์  
 เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ให้มี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจำปี  
 
2. ขอบเขต  
 ครอบคลุมตั้งแต่การทบทวนผลลัพธ์การผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ กำหนด/
ทบทวนนโยบายและทิศทางการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ การช่วยเหลือสนับสนุน
อาจารย์ในการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ จนถึงการรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้น
ปีการศึกษาและปีงบประมาณ 
 
3. คำนิยาม 

งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลจนสรุปผลอย่าง
เป็นระบบ 

งานวิชาการ หมายถึง บทความวิชาการ ตำรา หรือหนังสือที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและได้รับ
การรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้  

บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่สะท้อน 
มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือการวิจัยโดยจัดทำในรูปของ 
บทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 

ตำรา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมด ของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้              
ที่เก่ียวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา  

หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป 
โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือต้องนำมาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชา
หนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการ ที่มั่นคงและให้ทัศนะของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวเนื่อง 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่ม
วิชาทางศิลปะ โดยเป็นผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิดเพื่อให้เกิดผลงานในมิติใหม่ หรือเป็นการพัฒนาจาก
แนวคิดเดิมเพ่ือเป็นต้นแบบต่อไป 
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4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ  
 4.1 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้ างสรรค์ของอาจารย์
ประจำทั้งหมด ≥ 30 
 4.2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก/จำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด = 50,000 บาท/คน 
 
5. ความรับผิดชอบ  
 รองผู ้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้างานวิจัยฯ และหัวหน้าภาควิชาอาจารย์ 
คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างการวิจัย คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
6. ผังขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ : การบริหารจัดการการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
วิธีปฏิบัติ 
 

ระบบ 
ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 
 

 
 

  

P1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.1. ทบทวนผลลัพธ์การผลิตผลงาน 
วิจัยผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ในวิทยาลัยฯ และประเมิน
ระบบการสนับสนุนการวิจัยต่าง ๆ เช่น 
ระบบสารสนเทศ เงินสนับสนุนงานวิจัย
ภายในเดือนตลุาคม 

- รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยฯ   
- หัวหน้างานวิจัยฯ
และทีมงาน  
 

1. รายงานการ
ประชุมฝา่ยวิจัย 
 

  2.1 นำข้อมูลที่ได้มากำหนดหรือ
ทบทวนนโยบาย ทิศทางและระบบ
สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยฯ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 
 
 
 

- รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยฯ   
- หัวหน้างานวิจัยฯ 
และทีมงาน  
 
 

1. นโยบาย และ
ระบบสนบัสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัยฯ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ประชาสัมพันธ์นโยบาย ทิศทางการ
ผลิตผลงานวิจัยฯ และระบบสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจ ัยฯ แก่คณาจารย์
ภายในเดือนธันวาคม 
 

- รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยฯ   
- หัวหน้า
งานวิจัยฯและ
ทีมงาน  
 

 

D   
 
 
 
 

4.1 ส ่งโครงร ่างการว ิจ ัย บทความ
วิชาการ ตำราและหนังสือเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนกับหัวหน้างานวิจัยฯโดยใช้
แบบฟอร ์มการเข ียนโครงการว ิจัย 

-หัวหน้าภาค/
อาจารย ์
 
 

1.โครงร่างการวิจยัฯ 

จุดเร่ิมต้น 

1.ทบทวนผลลัพธ์การผลิต
ผลงานวิจัยและระบบ
สนับสนุนการผลิตผล

งานวิจัย ผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค ์

 

 

2.กำหนด/ทบทวนทิศ
ทางการผลติผลงานวิจัย  
ผลงานวิชาการและงาน

สร้างสรรค ์

3.ประชาสัมพันธ์นโยบาย 
ทิศทาง และระบบ

สนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัย ผลงานวิชาการ

และงานสร้างสรรค ์
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ระบบ 
ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(F/RE-01-1) แบบฟอร์มการเขียนตำรา 
(F/RE-01-2) และแบบฟอร์มการเขียน
บทความวิชาการ (F/RE-01-3) ภายใน
เด ือนพฤษภาคม  โดยส ่งพ ิจารณา     
ทุน 1 ครั้งตลอดปีงบประมาณ 
 

 
 
 
 

  
 

 

5.1 พิจารณาจรยิธรรมการวิจยัใน
มนุษยโ์ดยส่งคณะกรรมการพิจารณา 
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่าย
ภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร/หรือ
หน ่ วย งานท ี ่ จ ั ด เ ก ็ บข ้ อม ู ล  ท ี ่ มี
คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 
พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ
โ ดย ใช ้ แบบฟอร ์ ม ก า รพ ิ จ า ร ณ า
โครงการว ิจ ัยฯ (F/RE-01-4) และ
แบบฟอร์มการพิจารณาโครงการเขียน
ตำรา (F/RE-01-5) และแบบฟอร์มการ
พ ิจารณาโครงการเข ียนบทความ
วิชาการ (F/RE-01-6) ทุกเดือน 
5.2 พิจารณาโครงร่างวิจัย บทความ
วิชาการ ตำรา พิจารณาความเป็นไปได้
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ ก า ร จ ั ด ส ร ร
งบประมาณสนับสนุนโดยใช้แบบฟอร์ม
การพิจารณาโครงการวิจัยฯ (F/RE-01-
4 )  และแบบฟอร ์ มการพ ิ จ า รณา
โครงการเขียนตำรา (F/RE-01-5) และ
แบบฟอร์มการพิจารณาโครงการเขียน
บทความวิชาการ (F/RE-01-6) เดือน 
พฤษภาคม 

- หัวหน้า
งานวิจัยฯและ
ทีมงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คณะกรรม 
การพิจารณาโครง
ร่างการวิจัยและ
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
 

-หนังสือขอเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับการพิจารณา
รับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานการประชุม
พิจารณาโครงการ 
วิจัยฯ 

 
 

6.1 แจ้งผลการพิจารณาโครงร่างการ
วิจัยฯ ให้เจ้าของโครงการวิจัยทราบ 

-หัวหน้างานวิจัยฯ 1.หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาโครงรา่ง
การวิจัย 

  7.1 ดำเนินการผลิตผลงานวิจยั ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรคต์ามแผนท่ี
วางไว ้
 

-อาจารย ์ 1. แผนการดำเนิน
งานวิจัยฯ  
2. สัญญาทุนวิจัย ฯ 

4 ส่งโครงร่างการวิจยั 
บทความวิชาการ ตำรา
และหนังสือเพื่อขอทุน

สนับสนุน 

ไม่อนุมัต ิ

5.พิจารณา  

อนุมัต ิ

7.ดำเนินการผลติผล
งานวิจัย ผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ตาม

แผนที่วางไว ้
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ระบบ 
ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 
 

8. ดำเนินการช่วยเหลืออาจารย์ในการ
ผลิตผลงานวิจัยฯ ให้เป็นไปตามระบบ
และกลไก ดังนี ้
8.1  ระบบและกลไกการผล ิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ (PM-RE-02)  
8.2 ระบบและกลไกการลาไปผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ (PM-RE-03) 
8.3 ระบบและกลไกการไปนำเสนอ
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ (PM-RE-04) 
8.4 ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ (PM-RE-05)  

-หัวหน้างานวิจัยฯ
และทีมงาน 

1. รายงานสรุปการ
ลาไปผลติผลงาน 
วิจัยฯ 
2.รายงานสรปุการ
ขอคำปรึกษาจาก
คลินิกวิจัย 
  

C  9.1 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่
กำหนดไว้ทุกไตรมาส  
 

-หัวหน้างานวิจัยฯ
และทีมงาน 

1.รายงานสรปุผล
การดำเนินงานวิจยั
รายไตรมาส 

  10.1 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด
ที่กำหนดไว้และประเมินกระบวนการ
ของระบบเพื ่อหาแนวทางการพัฒนา
เมื่อสิ้นปีการศึกษาและปีงบประมาณ 

-หัวหน้างานวิจัยฯ
และทีมงาน 

1.รายงานสรปุผล
การดำเนินงานวิจยั
สิ้นปีการศึกษาและ
ปีงบประมาณ 
 

 
 

 
 
 
 

11.1 นำเสนอผลการดำเนินงานและผล
การประเม ินกระบวนการและแนว
ทางการพัฒนาต่อผู ้อำนวยการและ
คณะกรรมการบริหารฯ 
 
 
 

-รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวจิัยฯ 

1.รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารฯ 

A  12.1 นำผลการดำเนินงานทั้งหมดและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแผนการ
ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและงานสร้างสรรค์ในปีถัดไป 

- รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวจิัยฯ 

- หัวหน้า
งานวิจัยฯและ
ทีมงาน 
 

1.แผนการส่งเสรมิ
การผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค ์
 

  
 
 

   

 
 

11.พิจารณา  

ไม่เห็นชอบ 

8.ดำเนินการช่วยเหลือ
อาจารย์ในการผลติผล 

งานวิจัย ผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค ์

9.สรุปผลการดำเนินงาน
รายไตรมาส 

10.สรุปผลการดำเนนิ 
งานเมื่อสิ้นปกีารศึกษา
และปีงบประมาณ 

เห็นชอบ 

12.นำผลไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปีถัดไป 

จุดสิ้นสุด 
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7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
7.1 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 
7.2 แผนยุทธศาสตร์การวิจัยของสถาบันพระบรมราชชนก 
7.3 แผนยุทธศาสตร์การผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของวิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชชนนี พุทธชินราช 
7.4 ระเบียบการเสนอขอไปผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ.2544 
 
8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 

8.1 แบบฟอร์มการเขียนโครงการวิจัย (F/RE-01-1)  
8.2 แบบฟอร์มการเขียนตำรา (F/RE-01-2)   
8.3 แบบฟอร์มการเขียนบทความวิชาการ (F/RE-01-3)   
8.4 แบบฟอร์มการพิจารณาโครงการวิจัย (F/RE-01-4)   
8.5 แบบฟอร์มการพิจารณาโครงการเขียนตำรา (F/RE-01-5)   
8.6 แบบฟอร์มการพิจารณาโครงการเขียนบทความวิชาการ (F/RE-01-6)   
8.7 แบบฟอร์มสัญญาทุนวิจัย ฯ (F/RE-01-7)   
8.8 แบบฟอร์มการจัดทำหนังสือข้อตกลงการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัยฯ (F/RE-01-8) 
8.9 แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยฯ (F/RE-01-9)   
8.10 แบบฟอร์มการจัดทำหนังสือเสนอความต้องการจัดจ้างโครงการ/กิจกรรม (F/RE-01-10)   

          8.11 แบบฟอร์มการจัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการวิจัย หมวดค่าวัสดุอุปกรณ์  
                  (F/RE-01-11)   
 8.12 แบบฟอร์มการจัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการวิจัย หมวดค่าตอบแทน 
                  (F/RE-01-12)   

8.13 แบบฟอร์มการขอลาไปดำเนินงานวิจัย ตำราและงานสร้างสรรค์ (F/RE-01-13) 
8.14 แบบฟอร์มการขอขยายเวลาดำเนินงานวิจัย ตำราและงานสร้างสรรค์ (F/RE-01-14)   
8.15 แบบฟอร์มขอคำปรึกษาจากคลินิกวิจัย (F/RE-01-15)   
8.16 แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัย (F/RE-01-16)   
8.17 แบบฟอร์มการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) (F/RE-01-17) 
8.18 แบบฟอร์มการจัดทำหนังสือขออนุมัติทดรองจ่ายค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ (F/RE-01-18)   
8.19 แบบฟอร์มการจัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงินค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ (F/RE-01-19)   
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9. การบันทึกเอกสาร 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.รายงานการประชุมฝ่าย
วิจัย 

หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.นโยบายและระบบการ
สนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัยฯ 

หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.โครงร่างการวิจัยฯ หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.รายงานการประชุม
พิจารณาโครงการวิจัยฯ 

หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาโครงร่างการวิจัย 

หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.สัญญาทุนวิจัย ฯ หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7.รายงานสรุปการลาไป
ผลิตผลงานวิจัยฯ 

หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.รายงานสรุปการขอ
คำปรึกษาจากคลินิกวิจัย 

หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

9.สร ุปผลการดำเน ินงาน             
รายไตรมาส ปีการศึกษา
และปีงบประมาณ 

หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

10.รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารฯ 

หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

11.แผนการส่งเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัยฯ 

หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10. ระบบการติดตามและประเมินผล 
 ผลลัพธ์ที่สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 
 10.1 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจำทั้งหมด ≥ 30 
 10.2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก/จำนวน
อาจารย์ประจำทัง้หมด = 50,000 บาท/คน 
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ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
ประจำทั้งหมด 

1.ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำ
ทั้งหมด 

30 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ร้อยละของผลงานวิจัย = 
(ผลรวมถ่วงน้ำหนักของบท 
ความวิจัยและผลงานวิชาการที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ X100)/จำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด  

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานวิจัยฯ 

2.เงินสนับสนุนงานวิจัย           
งานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ 

2.จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานวิชาการหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก/จำนวนอาจารย์
ประจำทั้งหมด 

50,000 บาท/
คน 

 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  
=จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั 
งานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก/
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

บาท 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานวิจัยฯ 
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ระบบและกลไกการผลิตผลงานวิจัย  
ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ 

รหัสเอกสาร PM-RE-02  
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค ์ 
 เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยฯให้เป็นไปตามพันธกิจและทิศทางการวิจัยฯของวิทยาลัย
ที่กำหนดไว้ 
 
2. ขอบเขต  
 ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษานโยบายและทิศทางการวิจัย เขียนโครงการวิจัย การจัดทำสัญญาทุนการ
ดำเนินการวิจัย การเบิกจ่ายเงินทุน การส่งรูปเล่มรายงานการวิจัย/ตำราถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยฯ และ
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษาและปีงบประมาณ 
 
3. คำจำกัดความ 
 โครงการวิจัย หมายถึง เอกสารแสดงแผนการดำเนินการวิจัยที่จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดขอบเขตและ
ลักษณะของปัญหาที่ชัดเจน มีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 
 สัญญาทุน หมายถึง ข้อตกลงระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุนที่จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับการ
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกจากสถาบัน
เจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที ่ม ีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai‐Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ./สกอ. ฐานข้อมูล Thai‐Journal Citation Index 
Centre (TCI) ให้เป็นวารสารระดับชาติ  
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 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวาราสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจยัที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)  ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล SJR หรือ 
ISI หรือ Scopus  
 

4. ตัวช้ีวัดที่สำคัญของกระบวนการ 
 4.1 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำทั้งหมด>= 30 
 4.2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์จากหน่วยงานภายในและภายนอก/
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด = 50,000 บาท/คน 
 

5. ความรับผิดชอบ 
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้างานวิจัย อาจารย์ หัวหน้าภาควิชา 
 
6. ผังขั้นตอนและการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ: ระบบและกลไกการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

P 

 
 
 

   

 1.1 ศึกษานโยบายและทิศทางการวิจัย
ของวิทยาลัยฯ 
 

-เจ้าของโครงการ 
วิจัยฯ   

1. นโยบายและทิศ
ทางการวิจัยของ     
วพบ.พุทธฯ 
 

 
 

2.1 เขียนโครงการวิจัย ตำรา และงาน
สร้างสรรค์ เพื่อขอรับทุนสนับสนนุกับ
หัวหน้างานวิจัย โดยใช้แบบฟอร์ม 
(F/RE-01-1, F/RE-01-2, F/RE-01-3) 

-เจ้าของโครงการ 
วิจัยฯ   

1.โครงการวิจัยฯ 
 
 

  3.1 คณะกรรมการพิจารณาโครงรา่งฯ
พิจารณาโครงรา่งและคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
 
 

- คณะกรรมการ
พิจารณาโครงรา่ง
ฯและคณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ 
 

1.โครงการวิจัยฯ 
 
 

  4.1 เม ื ่อร ับการอนุมัต ิท ุนสนับสนุน
จัดทำสัญญาขอรับทุนสนับสนุนการ
ผล ิ ต ผล ง านว ิ จ ั ย  ต ำ ร าและ ง าน
สร ้างสรรค์ ภายใน  2 ส ัปดาห์หลัง
ร ับทราบผลการพ ิจารณาท ุนตาม
แบบฟอร์มการจัดทำสัญญาขอรับทุนฯ 
(F/RE-01-7) และแบบฟอร์มการจัดทำ
หนังสือข้อตกลงสัดส่วนการคุ ้มครอง
สิทธ์ิผลงานวิจัยฯ (F/RE-01-8)   
 

-เจ้าของโครงการ 
วิจัยฯ   
- หัวหน้า
งานวิจัยฯและ
ทีมงาน 

1. สัญญาทุน 
 

ไม่เห็นชอบ 

จุดเริม่ต้น 

2.เขียนโครงรา่งฯ 

1.ศึกษานโยบายและ
ทิศทางวิจัย 

เห็นชอบ 

3.พิจารณา 

4.ทำสัญญาทุนและ
หนังสือข้อตกลงสดัส่วน
การคุ้มครองสิทธ์ิวิจัย 
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D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   5.1 เจ้าของโครงการวิจัยฯ ดำเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ 
 

-เจ้าของโครงการ 
วิจัยฯ   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 รายงานความก ้าวหน ้าในการ
ผลิตผลงานวิจัยฯแก่หัวหน้างานวิจัยฯ
เ ป ็ น ร ะ ย ะ ต า ม ไ ต ร ม า ส  โ ด ย ใ ช้
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการ
ผลิตผลงานวิจัยฯ (F/RE-01-9) และ
เบ ิกจ ่ายเง ินสน ับสน ุนการผล ิตผล
งานวิจัยฯงวดที่ 1 (ร้อยละ 60) โดยใช้
แบบฟอร ์มการขออน ุม ัต ิ เบ ิ ก เ งิน
สนับสนุนการวิจัย (F/RE-01-10, F/RE-
01-11, F/RE-01-12) 
  ในกรณีที ่ต้องการลาไปทำวิจัยฯให้
เจ้าของโครงการปฏิบัติตามระบบและ
กลไกการขอลาไปทำวิจัยฯ (PM/RE-
03) โดยใช ้แบบฟอร์มการขอลาไป
ด ำ เ น ิ น ง า น ว ิ จ ั ย  ต ำ ร า แ ล ะ ง าน
สร้างสรรค์ (F/RE-01-13) 
   ในกรณีการดำเนินการวิจัยไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ให้หัวหน้าโครงการฯ
ทำบันทึกตามแบบฟอร์มการขอขยาย
เวลาดำเนินงานวิจัยฯ (F/RE-01-14) ส่ง
หัวหน้างานวิจัยฯภายในเวลา 2 สัปดาห์
ก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ
สิ้นสุดลง 
6.2 ในระหว่างดำเนินการ หากผู้วิจัย/
ผู้เขียนตำราต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับ
การทำวิจัย ตำราและงานสร้างสรรค์ 
สามารถยื่นคำร้องเพื่อขอคำปรึกษาจาก
คลินิกวิจัยตามแบบฟอร์มขอคำปรึกษา                       
จากคลิน ิกว ิจ ัย (F/RE-01-15) ตาม            
ปฏ ิท ินการให ้บร ิการคล ิน ิกว ิจ ัยที่
กำหนดไว ้

-เจ้าของโครงการ 
วิจัยฯ  
- หัวหน้า
งานวิจัยฯและ
ทีมงาน 

1.สรุปรายงาน
ความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานวิจัยฯ  
2.สรุปรายงานการ
ขอลาไปทำวิจัยฯ  
3.สรุปรายงาน
คำปรึกษาจากคลินิก
วิจัย  
 

  
 
 
 
 
 
 

7.1 หลังโครงการวิจัย ตำราฯ สิ ้นสุด 
จัดทำรูปเล่มและส่งรูปเล่มรายงานวิจัย/
ตำราฉบับสมบูรณ์ ตามแบบฟอร์มการ
ทำร ูปเล ่มงานว ิจ ัย (F/RE-01-16) 
จำนวน 10 เล่มและแผ่น CD 1 แผ่นให้
หัวหน้างานวิจัยฯเพื่อนำไปลงฐานข้อมลู 
Thailis (กรณีที่เจ้าของทุนประสงค์ให้

-เจ้าของ
โครงการวิจัยฯ      
 

1.รายงานการวิจัย/
ตำราพร้อม CD         
 
 
 
 
 

7.ส่งรูปเลม่ฉบับสมบูรณ์ 
10 เล่ม พร้อม CD 1 

แผ่นและเบิกจ่ายเงินทุนฯ 
(ตามประสงค์ของเจ้าของ

ทุน) 

6.รายงายความก้าวหนา้
ของการดำเนินงาน 

5.ขั้นดำเนินการ 
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ผู้วิจัยเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) 
หรือส่งให้โรงพิมพ์ดำเนินการจัดพิมพ์
ตำราจำหน่ายและขอเลขาตรฐานสากล
ประจำหนังสือ (ISBN) โดยใช้แบบฟอร์ม
การขอเลขมาตรฐานสากลประจำ
หนังสือ (ISBN)  (F/RE-01-17) ต่อไป 
ภายใน 1 สัปดาห์ หลังโครงการสิ้นสุด 

 
 

       
 
 

8.1 เตรียมนิพนธ์ต้นฉบับ(proceeding) 
เพื่อนำเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ หรือเขียนบทความวิจัย 
(manuscript) เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร
ระดับชาต/ินานาชาติ โดยสามารถขอ
คำปรึกษาเรื่องการเตรียมนิพนธ์
ต้นฉบับ ดังกล่าวจากคลินิกวิจัยตาม
แบบฟอร์มขอคำปรึกษาจากคลินกิวิจัย 
(F/RE-01-15) และเบิกจ่ายเงิน
สนับสนุนการผลิต ผลงานวิจัยฯ งวดที่2 
(ร้อยละ 40) ในกรณีโครงการทีไ่ดร้ับ
การอนุมัติทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563  
งวดที่ 3 (ร้อยละ 20) โดยใช้แบบฟอร์ม
การเบิกเงินสนับสนุนการวิจัยและค่า
ตีพิมพ ์(F/RE-01-11, (F/RE-01-12, 
(F/RE-01-18, (F/RE-01-19) 
8.2  เมื่อได้รับการตอบรับการตีพมิพ์/
เผยแพร่ ให้เบิกจ่ายในงวดที่ 4 (ร้อยละ
10) ในกรณีโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ทุน ปีงบประมาณ 2563  

 -เจ้าของ
โครงการวิจัยฯ      
  

1.Proceeding 
2.บทความวิจัย     
3. หลักฐานการเบิก
จ่ายเงินฯ    
 

C 
 

9.1 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่
กำหนดไว้ทุกไตรมาส  

-หัวหน้างานวิจัยฯ
และทีมงาน 
 
 

1.รายงานสรปุผล
การดำเนินงานวิจยั
รายไตรมาส 

  10.1 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัด
ที่กำหนดไว้และประเมินกระบวนการ
ของระบบเพื ่อหาแนวทางการพัฒนา
เมื่อสิ้นปีการศึกษาและปีงบประมาณ 
 
 

-หัวหน้างานวิจัยฯ
และทีมงาน 

1.รายงานสรปุผล
การดำเนินงานวิจยั
สิ้นปีการศึกษาและ
ปีงบประมาณ 

  11.1 นำเสนอผลการดำเนินงานและ
แนวทางการพัฒนาต่อผู้อำนวยการและ
คณะกรรมการบริหารฯ 
 

-รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวจิัยฯ 

1.รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารฯ 

9.สรุปผลการ
ดำเนนิงานรายไตรมาส 

8.เตรียม Manuscript 
เพื่อการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและเบิกจ่าย
เงินทุนฯ งวดที่ 2 

(ร้อยละ 40) ในกรณี
โครงการทีไ่ด้รับการ

อนุมัติทุนตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2563 
งวดที่ 3 (ร้อยละ 20) 
เมื่อไดร้ับการตอบรับ

การตีพิมพ์/เผยแพร่ ให้
เบิกจ่ายในงวดที่ 4 
(ร้อยละ10) ในกรณี
โครงการทีไ่ด้รับการ

อนุมัติทุน 
ปีงบประมาณ 2563 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

10.สรุปผลการ
ดำเนนิงานเมื่อสิ้นปี
การศึกษาและ
ปีงบประมาณ 

11.พิจารณา  
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A                     12.1 นำผลการดำเนินงานทั้งหมดและ
แนวทางการพัฒนาเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาปรับปรุงแผนการส่งเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ในปีถัดไป 
 

- รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวจิัยฯ 

- หัวหน้า
งานวิจัยฯและ
ทีมงาน 

1.แผนการส่งเสรมิ
การผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค ์

 
 

  
 
 

  

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 

7.1 นโยบายวิจัยของวิทยาลัยฯ 
7.2 คู่มือวิจัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
7.3 proceeding 
7.4 บทความวิจัย 
7.5 ระเบียบคู่มือการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก 
 

8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
8.1 แบบฟอร์มการเขียนโครงการวิจัย (F/RE-01-1)  
8.2 แบบฟอร์มการเขียนตำรา (F/RE-01-2)   
8.3 แบบฟอร์มการเขียนบทความวิชาการ (F/RE-01-3)   
8.4 แบบฟอร์มการพิจารณาโครงการวิจัย (F/RE-01-4)   
8.5 แบบฟอร์มการพิจารณาโครงการเขียนตำรา (F/RE-01-5)   
8.6 แบบฟอร์มการพิจารณาโครงการเขียนบทความวิชาการ (F/RE-01-6)   
8.7 แบบฟอร์มสัญญาทุนวิจัย ฯ (F/RE-01-7)   
8.8 แบบฟอร์มการจัดทำหนังสือข้อตกลงการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัยฯ (F/RE-01-8) 
8.9 แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยฯ (F/RE-01-9)   
8.10 แบบฟอร์มการจัดทำหนังสือเสนอความต้องการจัดจ้างโครงการ/กิจกรรม (F/RE-01-10)   

          8.11 แบบฟอร์มการจัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการวิจัย หมวดค่าวัสดุอุปกรณ์  
 (F/RE-01-11)   
 8.12 แบบฟอร์มการจัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงินสนับสนุนการวิจัย หมวดค่าตอบแทน 
(F/RE-01-12)   

8.13 แบบฟอร์มการขอลาไปดำเนินงานวิจัย ตำราและงานสร้างสรรค์ (F/RE-01-13) 
8.14 แบบฟอร์มการขอขยายเวลาดำเนินงานวิจัย ตำราและงานสร้างสรรค์ (F/RE-01-14)   
8.15 แบบฟอร์มขอคำปรึกษาจากคลินิกวิจัย (F/RE-01-15)   
8.16 แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัย (F/RE-01-16)   
8.17 แบบฟอร์มการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) (F/RE-01-17) 

12.นำผลไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปีถัดไป 

จุดสิ้นสุด 
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8.18 แบบฟอร์มการจัดทำหนังสือขออนุมัติทดรองจ่ายค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ (F/RE-01-18)   
8.19 แบบฟอร์มการจัดทำหนังสือขออนุมัติเบิกเงินค่าตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ (F/RE-01-19)   

 

9. การบันทึกเอกสาร 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่เก็บ ระยะเวลาการ

จัดเก็บ 
วิธีการจัดเก็บ 

1.รายงานวิจัย ตำรา หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร 

2.บทความวิจัยและ
บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์
ในวารสาร 

หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.Proceeding ที่นำไป
นำเสนอในเวทีวิชาการ 

หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.รายงานสรุปการลาไป
ทำวิจัย/ตำราฯ 

หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.รายงานสรุปการขอ
ความช่วยเหลือจากคลินิก
วิจัย 

หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.หนังสือข้อตกลงการ
คุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย/
ตำรา 

หัวหน้างาน 
วิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

10. ระบบการติดตามและประเมินผล 
 ผลลัพธ์ที่สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 
 10.1 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของ 
อาจารย์ประจำทั้งหมด ≥ 30 
 10.2 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานวิชาการหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก/จำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด = 50,000 บาท/คน 
 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจำทั้งหมด 

1.ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำ
ทั้งหมด 

30 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย 
ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ร้อยละของผลงานวิจัย = 
(ผลรวมถ่วงน้ำหนักของบท 
ความวิจัยและผลงานวิชาการ 

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานวิจัยฯ 
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ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ X 100)/
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด  

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2.เงินสนับสนุนงานวิจัย งาน
วิชาการหรืองานสร้างสรรค์ 

2.จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานวิชาการหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก/จำนวนอาจารย์
ประจำทั้งหมด 

50,000 บาท/
คน 

 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย 
ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัย  
=จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยั 
งานวิชาการหรืองานสร้าง 
สรรค์จากภายในและภายนอก/
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

บาท 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานวิจัยฯ 
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ระบบและกลไกการลาไปผลิตผลงานวิจัย  

ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 

รหัสเอกสาร PM-RE-03  
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 
 
1. วัตถุประสงค์  
 เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์สามารถลาไปผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ.2544 และระเบียบ สบช. 
 
2. ขอบเขต  
 ครอบคลุมตั้งแต่อาจารย์ศึกษาระเบียบการเสนอขอไปผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัย 
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2544 จนถึงขออนุมัติลาไปผลิตผลงานวิจัย และรายงานผล
ความก้าวหน้าในการดำเนินการเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ 
 
3. คำนิยาม 
 การลาไปผลิต หมายถึง การขออนุญาตหยุดราชการเพ่ือไปดำเนินการผลิตผลงานวิจัยฯตามโครงการ
ที่ได้ผ่านการอนุมัติให้ดำเนินการของวิทยาลัยฯ แล้ว 
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคำตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ที่ผ่านกระบวนการศึกษาค้นคว้าหรือทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลจนสรุปผลอย่าง
เป็นระบบ 
 งานวิชาการ หมายถึง บทความวิชาการ ตำรา หรือหนังสือที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและได้รับ
การรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้  

บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่สะท้อน 
มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือการวิจัยโดยจัดทำในรูปของ 
บทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 

 ตำรา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมด ของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา  

หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป 
โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือต้องนำมาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชา
หนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการ ที่มั่นคงและให้ทัศนะของ
ผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวเนื่อง 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานทางศิลปะที่มีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมกับกลุ่ม
วิชาทางศิลปะ โดยเป็นผลงานที่แสดงออกถึงแนวคิดเพื่อให้เกิดผลงานในมิติใหม่ หรือเป็นการพัฒนาจาก
แนวคิดเดิมเพ่ือเป็นต้นแบบต่อไป 
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4. ตัวช้ีวัดที่สำคัญของกระบวนการ 
 ร้อยละ 80 ของโครงการวิจัย วิชาการ และงานสร้างสรรค์ ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ 
 
5. ความรับผิดชอบ  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย หัวหน้างานวิจัย หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ 
 
6. ผังขั้นตอนและการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ: ระบบและกลไกการลาไปผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
วิธีปฏิบัติ 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  
 

  

   

 
 
P 

 1.1 ศ ึกษาระเบ ียบการเสนอขอไป
ผล ิตผลงานว ิชาการของอาจารย์ใน
วิทยาลัย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2544 และตรวจสอบ
ว่ามีต ิดภาระงานสอน/นิเทศหร ือไม่  
 
 
 

- อาจารย ์ 1. ระเบยีบการขอไป
ผลิตผลงานวิชาการ
ฯ 

D  
 

2.1 บันทึกข้อความเพื่อขอลาไปผลิตผล
งานวิชาการตามแบบฟอร์มการขอลาไป
ทำวิจัย ตำราและงานสร้างสรรค์ (F/RE-
01-13) พร้อมแนบโครงการวิจัย/ตำราฯ 
ที ่ได ้ร ับอนุมัต ิจากแหล่งทุนเสนอต่อ
หัวหน้าภาควิชาที่หัวหน้างานวิจัย รอง
ผอ.ฝ่ายวิจัยฯ ตามลำดับ 

- อาจารย ์
 

1.สรุปรายงานการ
ขอลาไปทำวิจัยฯ 

 

  
 
 
 

3.1 เสนอผู้อำนวยการฯ พิจารณาอนุมัติ 
(สำเนาบันทึกข้อความที่ได้รับอนุมัติให้
ลาเรียบร้อยแล้วส่งที่งานการเจ้าหน้าที่ 
1 ชุด) 
 

- รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 

 

1.สำเนาบันทึก
ข้อความที่ได้รบั
อนุมัต ิ

  
 

4.1. ลาไปผลิตผลงานฯ 
4.2 ในกรณียกเล ิกการลา ให้บ ันทึก
ข้อความเสนอไปยังรองผู ้อำนวยการ 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
 
 

- อาจารย ์
 

 

  5.1 บ ันท ึกความก ้ าวหน ้าของการ
ดำเนินการต่อผู ้อำนวยการโดยผ่าน
หัวหน้างานวิจัยฯ และรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยฯภายใน 1 สัปดาห์นับจากการ
กลับมาปฏิบัต ิราชการและสำเนาให้
หัวหน้าภาค 1 ชุด 
 
 
 
 
 

- อาจารย ์
 

1. รายงาน
ความก้าวหน้าใน
การดำเนินการฯ 
(F/RE-01-9)         

 

จุดเร่ิมต้น 

1.ศึกษาระเบียบการขอไป
ผลิตผลงานวิชาการฯ และ
ตรวจสอบตารางภาระงาน
สอน/นิเทศของตนเองและ 
ตรวจสอบตารางภาระงาน

สอน/นิเทศของตนเอง 

2.บันทึกข้อความขอลาไป
ทำวิจยัฯ พร้อมแนบ

โครงการที่ได้รับอนุมัติเสนอ
หัวหน้าภาควิชา 

 

3.พิจารณา 

4.ลาไปดำเนินการ 
ผลิตผลงานฯ 

5.บันทึกความก้าวหน้า
ในการดำเนินการเมื่อ

กลับมาทำงานให้หัวหน้า
ฝ่ายวิจัยฯพร้อมสำเนาให้

หัวหน้าภาควิชา 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

C  6.1 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่
กำหนดไว้ทุกไตรมาส 

-หัวหน้างานวิจัยฯ
และทีมงาน 

1.รายงานสรปุผล
การดำเนินงานวิจยั
รายไตรมาส 

  7.1 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้และประเมินกระบวนการของ
ระบบเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเมื่อสิ้น
ปีการศึกษาและปีงบประมาณ 

-หัวหน้างานวิจัยฯ
และทีมงาน 

1.รายงานสรปุผล
การดำเนินงานวิจยั
สิ้นปีการศึกษาและ
ปีงบประมาณ 
 

  8.1 นำเสนอผลการดำเนินงานและแนว
ทางการพัฒนาต่อผ ู ้อำนวยการและ
คณะกรรมการบริหารฯ 
 

-รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวจิัยฯ 

1.รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารฯ 
 

A  
 
 

9.1 นำผลการดำเนินงานทั ้งหมดและ
แนวทางการพัฒนาเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาปรับปรุงแผนการส่งเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ในปีถัดไป 
 

- รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวจิัยฯ 

- หัวหน้า
งานวิจัยฯและ
ทีมงาน 

1.แผนการส่งเสรมิ
การผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค ์

  
 
 

 
 
 
 

  

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 

7.1 ระเบียบการเสนอขอไปผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ในวิทยาลัย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2544 

 
8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 

8.1 แบบฟอร์มการขอลาไปดำเนินงานวิจัย ตำราและงานสร้างสรรค์ (F/RE-01-13) 
8.2 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าในการทำวิจัย/ตำรา และงานสร้างสรรค์(F/RE-01-9) 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.สรุปผลการ
ดำเนนิงานรายไตรมาส 

7.สรุปผลการดำเนิน 
งานเมื่อสิ้นปีการศึกษา
และปีงบประมาณ 

8.พิจารณา  

จุดสิ้นสุด 

9.นำผลไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปีถัดไป 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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9. การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่เก็บ ระยะเวลา การจัดเก็บ 
1.สรุปรายงานขอลาไป
ดำเนินงานวิจัย ตำราและ
งานสร้างสรรค ์

หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.สรุปรายงาน
ความก้าวหน้าในการทำ
วิจัย/ตำราและงาน
สร้างสรรค ์

หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10. ระบบการติดตามและประเมินผล 
 ผลลัพธ์ที่สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  
 10.1 ร้อยละ 80 ของโครงการโครงการวิจัยฯ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.โครงการวิจัยฯ ดำเนินการ
แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด 

1.ร้อยละของโครงการโครงการวิจัยฯ ดำเนินการแล้ว
เสร็จตามเวลาที่กำหนด 

 80 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

= โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ตามเวลาที่กำหนด X 100/
โครงการวิจัยฯทั้งหมดใน
ปีงบประมาณนั้นๆ 

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

งานวิจัย 
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ระบบและกลไกการไปนำเสนอผลงานวิจัย  

ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ 

รหัสเอกสาร PM-RE-04  
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์  
 เพื ่อเป็นแนวทางให้อาจารย์ดำเนินการขออนุมัติไปนำเสนอผลงานวิจัย งานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ในเวทีวิชาการระดับชาติและนานาชาติที่จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบราชการ  
 
2. ขอบเขต  
 ครอบคลุมตั้งแต่อาจารย์ศึกษาระเบียบราชการว่าด้วยการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการในเวที
วิชาการต่างๆทั้งในและต่างประเทศ จนถึงการบันทึกเสนอขอการไปนำเสนอผลงานวิชาการและบันทึกรายงาน
การไปนำเสนอผลงานวิชาการหลังกลับมาให้ผู้อำนวยการทราบ 
 
3. คำนิยาม  
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ นอกจากสถาบัน
เจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในเวทีวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่
ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ระดับนานาชาติ ที ่ม ีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25  
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai‐Journal Citation Index Centre 
(TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ./สกอ. ฐานข้อมูล Thai‐Journal Citation Index 
Centre (TCI) ให้เป็นวารสารระดับชาติ  
 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวาราสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจยัที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal)  ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล SJR หรือ 
ISI หรือ Scopus  
 

4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 
4.1 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจำทั้งหมด ≥ 30 
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5. ความรับผิดชอบ  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้างานวิจัย และอาจารย์ 
 
6. ผังข้ันตอนและการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ: ระบบและกลไกการไปนำเสนอผลงานวิจัย งานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
   

 
  

P  1.1 ศึกษาระเบยีบราชการว่าด้วยการ 
เดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการในเวที
วิชาการระดับชาติและนานาชาติทีจ่ัดขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

-อาจารย ์ 1.ระเบียบการ
เดินทางไปราชการ
นำเสนอผลงาน
วิชาการฯ 
 
 

D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 บันทึกข้อความพร้อมแนบใบตอบรับ 
การนำเสนอผลงานจากหน่วยงานที่จัด 
ประชุมมาพร้อมกันเพื่อขออนุมัติเดินทาง
ไปนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติที่จัดขึ้นท้ังใน
ประเทศและตา่งประเทศต่อผู้อำนวยการ 
โดยผ่านหัวหน้างานวิจัยฯและรอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯอย่างน้อยลว่ง หน้า
ก่อนการประชุม  2 เดือน ในกรณขีอ
อนุมัติเดินทางไปนำเสนอผลงานวชิาการที่
ต่างประเทศควรเป็นการประชุมที่มีการ
จัดทำ proceeding และจะต้องผา่นการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริหารฯก่อน  

- อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.บันทึกขออนุมัติ
เดินทางไปราชการ
นำเสนอผลงาน
วิชาการฯ   
2.ใบตอบรับการ
นำเสนอผลงานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3.1 พิจารณาความเหมาะสมในการไป
นำเสนอผลงาน 
 
 
 
 
 

- คณะกรรม    
การบริหารฯ และ
ผู้อำนวยการ 

 

3.พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

จุดเร่ิมต้น 

1.ศึกษาระเบียบราชการ
การเดินทางไปนำเสนอ

ผลงานวิชาการฯ 

2.บันทึกขออนุมัติไป
นำเสนอผลงานฯ

พร้อมแนบใบตอบรับ
การนำเสนอต่อ
ผู้อำนวยการผ่าน
หัวหน้างานวิจัยฯ                         
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
  4. เมื่อได้รับการอนุมัติดำเนินการเตรียม

ตัวไปนำเสนอผลงานวิชาการ ดังนี้ 
4.1 ในกรณีเดินทางไปนำเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ  
4.1.1 เขียนบันทึกขออนุมัติเดินทางไป
ราชการถึงผู้อำนวยการ 
4.1.2 เมื่อได้รับอนุมัติ ทำบันทึกขอยืม
เงินทดรองจ่ายตามระเบียบราชการ 
4.1.3 ติดต่อประสานเรื่องที่พักและการ
เดินทาง 
4.2 ในกรณีเดินทางไปนำเสนอผลงาน
วิชาการต่างประเทศ  
4.2 .1 เข ียนขออน ุม ัต ิ เด ินทางไป
ต่างประเทศผ่านผู้อำนวยการไปยังผู้ว่า
ราชการจังหวัด และ/หรือปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
4.2.2 เมื่อได้รับอนุมัติ ทำบันทึกขอยืม
เงินทดรองจ่ายตามระเบียบราชการ 
4.2.3 ดำเนินการติดต่อประสานงานเพื่อ
ทำพาสปอร ์ตและ/หร ือว ีซ ่า ซ ื ้อตั๋ว
เครื่องบิน รวมทั้งการจองที่พัก 
 

-อาจารย ์ 1. บันทึกอนุมัติ
เดินทางไปราชการ 
2. บันทึกยืมเงินทด
รองจ่าย 
 

  
 
 
 
 

5.1 เดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการ
ตามวัน เวลาทีไ่ดร้ับอนุมัต ิ
 

  

  6.1 ภายหลังการเดินทางกลับมาปฏิบัติ
ราชการบันทึกผลการนำเสนอผลงาน
และส่งเอกสาร ท่ีเกีย่วข้องให้หัวหน้า
งานวิจัยฯ และหลักฐานการเบิกจา่ยเงิน
ให้กับงานการเงิน ภายใน 2 สัปดาห์
หลังจากกลับมาปฏิบตัิราชการ 
 

-อาจารย ์ 1.บันทึกรายงายการ
นำเสนอผลงาน 

C  7.1 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้ทุกไตรมาส  

-หัวหน้างานวิจัยฯ
และทีมงาน 

1.รายงานสรปุผล
การดำเนินงานวิจยั
รายไตรมาส 
 
 

5.1เดินทางไปนำ 
เสนอผลงานตามวัน 
เวลาที่ได้รับอนุมตั ิ

 

4.2 กรณีไปนำ 
เสนอต่างประเทศ 

4.1 กรณีไป
นำเสนอใน
ประเทศ 

4.1.1เขียนขอ
อนุมตัิเดนิทาง
ไปราชการตอ่
ผู้อำนวยการ 

4.2.1 เขียนขออนุมัติ
เดินทางไปราชการตอ่
ผู้ว่าราชการจังหวัด/
ปลัดกระทรวงฯ 

4.1.2 บันทึกยืม
เงินทดรองจ่าย 

4.2.2 บันทึกยืม
เงินทดรองจ่าย 

4.1.3 ติดต่อที่
พักและการ

เดินทาง 

4.2.3 ติดต่อทำ
พาสปอร์ต/วีซ่าที่

พักและการ
เดินทาง 

6.บันทึกผลการ
นำเสนอผลงานและ

ส่งเอกสาร 
 

7. สรุปผลการ
ดำเนนิงานราย 

ไตรมาส 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่

เกี่ยวข้อง 
 

 
 

 
8.1 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่
กำหนดไว้และประเมินกระบวนการของ
ระบบเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเมื่อสิ้น
ปีการศึกษาและปีงบประมาณ 
 
 
 
 

-หัวหน้างานวิจัยฯ
และทีมงาน 

1.รายงานสรปุผล
การดำเนินงานวิจยั
สิ้นปีการศึกษาและ
ปีงบประมาณ 
 

  9.1 นำเสนอผลการดำเนินงานและแนว
ทางการพัฒนาต่อผู้อำนวยการและ
คณะกรรมการบรหิารฯ 

 
 

-รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวจิัยฯ 

1.รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารฯ 

A  10.1 นำผลการดำเนินงานทั้งหมดและ
แนวทางการพัฒนาเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาปรับปรุงแผนการส่งเสริมการ
ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ในปีถัดไป 

- รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวจิัยฯ 

- หัวหน้า
งานวิจัยฯและ
ทีมงาน 

1.แผนการส่งเสรมิ
การผลิตผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค ์

  
 
 

 
 
 
 

  

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 

7.1 ระเบียบราชการว่าด้วยการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีวิชาการต่างๆทั้งในและ
ต่างประเทศ  

7.2 ใบตอบรับการนำเสนอผลงานจากหน่วยงานที่จัดประชุม 
7.3 proceeding 
 

8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
8.1 บันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ 
8.2 บันทึกขอยืมเงินทดรองจ่ายตามระเบียบราชการ 
8.3 บันทึกผลการนำเสนอผลงาน 
 
 
 
 

10. นำผลไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปีถัดไป 

9.พิจารณา  

จุดสิ้นสุด 

8. สรุปผลการ
ดำเนนิงานเมื่อสิ้นปี
การศึกษาและ
ปีงบประมาณ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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9. การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่เก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.Proceeding หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร 
- อิเล็กทรอนิกส์ 

2.ใบตอบรับการนำเสนอ
ผลงานจากหน่วยงานที่จัด
ประชุม 

หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร 
- อิเล็กทรอนิกส์ 

3.สรุปรายงานฯ หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร 
- อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10. ระบบการติดตามและประเมินผล 
  ผลลัพธ์ที่สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 
 10.1 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจำทั้งหมด ≥ 30 

 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

1.ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจำทั้งหมด 

1.ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำ
ทั้งหมด 

30 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ใน การ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ร้อยละของผลงานวิจัย = 
(ผลรวมถ่วงน้ำหนักของ
บทความวิจัยและผลงาน
วิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ X 
100)/จำนวนอาจารย์ประจำ
ทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานวิจัยฯ 
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ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย  

ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 

รหัสเอกสาร PM-RE-04  
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือเป็นแนวทางให้อาจารย์ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์และรักษาประโยชน์จากงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์
2. ขอบเขต  
 ครอบคลุมตั้งแต่อาจารย์ศึกษาพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.
2561 ดำเนินการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัยฯ การปกป้องการละเมิดสิทธิ์ในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
จนถึงการรายงานผลการดำเนินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
3. คำนิยาม  
 สิทธิ์ในผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หมายถึง สิทธิ์ในผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยเป็นสิทธิที่ชอบธรรมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยเป็นการถือครองสิทธิ์ตามข้อตกลงที่กำหนด 
 การคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย หมายถึง การปกป้องการละเมิดสิทธิ์ในผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการ
ใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงาน
ของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครอง    โดยผู้สร้างสรรค์จะ
ได้รับความคุ้มครองทันทีท่ีสร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน 
 การกระทำที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ หมายถึง การ
ทำซ้ำ ดัดแปลง การเผยแพร่ต่อสาธารณชน การให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าว การแพร่เสียงหรือภาพ
ซ้ำโดยเก็บเงินหรือผลประโยชน์ทางการค้า การแจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ
ลิขสิทธิ์ และการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร (พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2561) 
ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิ์ หมายถึง การกระทำดังต่อไปนี้ คือ  

1. การวิจัยหรือศึกษางานนั้นอันมิใช่การกระทำเพ่ือแสวงหากำไร 
2. ใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือเพ่ือประโยชน์ของตนเองและบุคคลอ่ืนในครอบครัวหรือญาติ 
3. ติชม วิจารณ์ หรือแนะนําผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น  
4. เสนอรายงานข่าวทางสื่อสารมวลชนโดยมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น  
5. ทําซ้ำ ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทำให้ปรากฏ เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือ 

เจ้าพนักงาน ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว  
6. ทําซ้ำ ดัดแปลง นําออกแสดง หรือทำให้ปรากฏโดยผู้สอน เพ่ือประโยชน์ในการสอนของตน 

อันมิใช่การกระทำเพ่ือหากำไร  
7. ทําซ้ำ ดัดแปลงบางส่วนของงาน หรือตัดทอน หรือทำบทสรุปโดยผู้สอน หรือสถาบันการ 
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ศึกษาเพื่อแจกจ่ายหรือจําหน่ายแก่ผู้เรียนในชั้นเรียนหรือในสถาบันศึกษา ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการกระทำเพื่อหา
กำไร  

8. นํางานนั้นมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการถามและตอบในการสอบ  
9. การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์โดย 

มีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น  
10. การทําซ้ำโดยบรรณารักษ์เพ่ือใช้ในห้องสมุดหรือให้แก่ห้องสมุดอ่ืน ให้แก่บุคคลอื่น เพ่ือ 

ประโยชน์ในการวิจัยหรือการศึกษา  
การสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย หมายถึง การรวบรวม คัดสรรผลงานวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์

ข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อสกัดประเด็นความรู้ที ่สำคัญจากผลงานวิจัยที่ผ่านมา ให้เป็นความรู้ที ่น่าสนใจ ซึ่ง
สาธารณชนสามารถเข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้   

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นำไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถ
นำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมี
หลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/
หรือได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ หมายถึง การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยแก่สาธารณชนในเรื่อง
ต่างๆ  ที่ทำให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการ
บริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย หมายถึง การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยในการนำไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกำหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น 

การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หมายถึง การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนำไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็น
ต้น 

การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ หมายถึง การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะ ที่
นำไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ หมายถึง 
หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถาบันอุดมศึกษา
ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของการนำงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ:  
 4.1 ร้อยละ 100 ของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ได้รับการคุ้มครอง
สิทธิ์ในการนำผลการวิจัยฯไปใช้ประโยชน์  
5. ความรับผิดชอบ  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้างานวิจัยฯ อาจารย์ 
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6. ผังขั้นตอนและการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ: ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์  
วิธีปฏิบัติ 
 

ระบบ 
ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

 
   

 
P 

 
 
 

1.ศึกษา พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ.2552 และ
พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์ 
พ.ศ.2561 

-อาจารย ์
-เจ้าของผล
งานวิจัยฯ 

1.พระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ.
2552  
2. พระราชบัญญตัิ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2561 
 

D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ดำเนินการเพื่อขอรับ
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ์ เพื่อคุ้มครองสิทธ์ิ
ผลงานวิจัยฯ ดังนี ้
2.1 รวบรวมและจำแนก
ผลงานวิจัย  โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท 
2.1.1 กรณีทีไ่ม่มีการ
ขอรับสิทธิบัตรหรืออนุ
สิทธิบัตรหรือลิขสิทธ์ิ  ให้
ระบุลิขสิทธ์ิในรายงานวิจัย 
โดยระบุคำสงวนสิทธ์ิดังนี้ 
“ลิขสิทธิ์ในรายงานวิจัย/
เอกสารฉบับน้ีเป็นของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช” ไว้ใน
รายงานวิจัย 
2.1.2 กรณีทีม่ีการขอรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ดำเนินการตรวจสอบ
ประเภทสิทธิของแต่ละ
กรณ ี
2.2 ดำเนินการเพื่อขอรับ
สิทธิบัตรต่อกรมทรัพยส์ิน
ทางปัญญา/สำนักงาน
พาณิชย์จังหวัด 

 
 
 
 
-อาจารย ์
-หัวหน้า
งานวิจัย 
 
-อาจารย ์
-หัวหน้า
งานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-หัวหน้า
งานวิจัย 
 
 

1.รายงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเริม่ต้น 

1. ศึกษาพระราช 
บัญญัตสิิทธิบัตร พ.ศ.2552 และพระราช 

บัญญัตลิิขสิทธิ์ พ.ศ.2561 

2. ดำเนินการเพื่อขอรับสิทธิบัตร/อนุสทิธิบัตร/
ลิขสิทธิ ์

2.1.1กรณีที่  
ไม่มีการขอรับสิทธิบัตร
หรือ 
อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 

 
 

2.1.2กรณีที่  
มีการขอรับสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 

 

ระบุลิขสิทธิ ์
ในรายงานวิจยั 

2.2 ดำเนินการขอรับสิทธิบัตร/ 
อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ 

2.1 รวบรวมและจำแนกผลงานวิจยั 

ตรวจสอบ 
ประเภทสิทธ ิ
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ระบบ 
ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2.1 อาจารย์ผู้สร้างสรรค์
ผลงาน เขียนคำขอแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธ์ิ/อนุสิทธ์ิ
บัตร/สิทธิบัตร เสนอ
อธิการบดีลงนามเป็น
เจ้าของผลงาน 
2.2.2 รวบรวมเอกสารส่ง
กรมทรัพยส์ินทางปัญญา/
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
เพื่อดำเนินการต่อไป 

-หัวหน้า
งานวิจัย 
-อาจารย ์
 
 
 
-หัวหน้า
งานวิจัย 
-อาจารย ์
 

 
2. คำขอแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธ์ิ/อนุ
สิทธ์ิบัตร/
สิทธิบัตร 
 
 
2. คำขอแจ้ง
ข้อมูลลิขสิทธ์ิ/อนุ
สิทธ์ิบัตร/
สิทธิบัตรและ
เอกสารที่เกีย่วข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 3.1 รวบรวมผลงานใน
ฐานข้อมูล 

 
 

-หัวหน้า
งานวิจัย 
 
 

1.รายงานวิจัย 

  
 

 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ดำเนินการคุ้มครอง
สิทธ์ิผลงานวิจยัที่นำไปใช้
ประโยชน์ ดังนี ้
4.1 กรณีงานวิจัยท่ีเป็นสิทธ์ิ
ของวิทยาลัยฯ 
4.1.1 กรณีผู้วิจัยนำไปให้
หน่วยงานใช้ประโยชน ์
4.1.1.1ดำเนินการวิเคราะห์
และสังเคราะห ์
งานวิจัยเพื่อให้หน่วยงาน
นำไปใช้ประโยชน์ 
4.1.1.2 นำผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยฯไปให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปใช้
ประโยชน์และทำหนังสือ
รับรองการใช้ประโยชน ์
4.1.2 กรณีมีหน่วยงานขอ 
ใช้ประโยชน ์
4.1.2.1หน่วยงานทำ
หนังสือขออนุญาตใช้
ประโยชนผ์ลงานวิจัย  
4.1.2.2 ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยฯ และเจ้าของ

 
 
 
 
 
 
 
-เจ้าของ
ผลงานวิจัย 
 
 
-หน่วยงาน
หรือบุคคล 
ภายนอก 
 
 
 
-หน่วยงาน
หรือบุคคล 
ภายนอก 
 
-หัวหน้า
งานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
1.เอกสารสรุปการ
สังเคราะห์
งานวิจัย 
 
2.บันทึกการนำ
วิจัยฯไปใช้
ประโยชน ์
 
 
 
3 หนังสือขอใช้ผล
งานวิจัยฯ 
 
 

3. รวบรวมไว้ใน
ฐานข้อมูล 

2.2.1 อาจารย์ผูส้รา้งสรรค์ผลงาน เขียนคำ
ขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์/อนสุิทธ์ิบัตร/
สิทธิบัตร เสนออธิการบดลีงนามเป็น

เจ้าของผลงาน 

2.2.2  รวบรวมเอกสารส่งกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา/สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพ่ือ

ดำเนินการต่อไป 

4.2.1 กรณีทีผู่้วิจัย
หรือหน่วยงานขอ
ใช้ประโยชนจ์าก
งาน วิจัยท่ีได้รับ
ทุนภายนอก 

4.2.2 กรณีมี
หน่วยงาน
ขอใช้
ประโยชน์  

4.2.1.1
หน่วยงานผู้ให้
ทุนกำหนด

แผนการนำไปใช้
ประโยชน ์

4.2.2.1 

หน่วยงาน
ทำหนังสอื
ขอ
อนุญาต 

4.ดำเนินการคุม้ครองสิทธ์ิ
ผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้

ประโยชน ์

4.2 กรณีงานวิจยัเป็นสทิธิ์
ของผู้ให้ทนุภายนอก 

4.1.1 กรณี
ผู้วิจัยนำไปให้
หน่วยงานใช้
ประโยชน ์

4.1.2 กรณีมี
หน่วยงานขอ 
ใช้ประโยชน ์

4.1.1.1ดำเนิน 
การวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ 
งานวิจัย 

4.1.2.1หน่วยงาน
ทำหนังสือขอ
อนุญาตใช้
ประโยชน์
ผลงานวิจัย 

4.1 กรณีงานวิจยัที่เป็น
สิทธิ์ของวทิยาลยัฯ 
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ระบบ 
ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานวิจัยพิจารณา
อนุญาตการใช้ประโยชน์
จากผลงานวิจยัฯนำ
ผลงานวิจัยฯไปใช้
ประโยชน์และทำหนังสือ
รับรองการนำผลงานวิจัยฯ  
4.2 กรณีงานวิจัยเป็น
ลิขสิทธิ์ของผู้ให้ทุน 
4.2.1 กรณีทีผู่้วิจัยหรือ
หน่วยงานนำไปใช้
ประโยชน ์
4.2.1.1หน่วยงานผู้ให้ทุน
ร่วมกับผู้วิจยักำหนด
แผนการนำไปใช้ประโยชน์ 
 
4.2.1.2 นำผล 
การวิจัยไปใช้ประโยชน์
และประเมินผลการ
นำไปใช้ประโยชน์ 
4.2.2 กรณีมีหน่วยงานขอ
ใช้ประโยชน์  
4.2.2.1 หน่วยงานทำ
หนังสือขออนุญาตนำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน ์
4.2.2.2 นำผลการวิจัย 
ไปใช้ประโยชน์และ 
ประเมินผลการนำไปใช้
ประโยชน ์
 

 

 

-หน่วยงาน
หรือบุคคล 
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เจ้าของ
ผลงานวิจัย
และหน่วยงาน
ผู้ให้ทุน 
-เจ้าของ
ผลงานวิจัย
และหน่วยงาน
ผู้ให้ทุน 
 
-หน่วยงาน
หรือบุคคล 
ภายนอก 
 
 
 
-หน่วยงาน
หรือบุคคล 
ภายนอก 
 

4.จดหมาย
อนุญาตให้ใช้
ผลงานวิจัยฯ 
 
 
5.บันทึกการนำ
วิจัยฯ ไปใช้
ประโยชน ์
 
 
 
 
6.จดหมายแจ้ง
หน่วยงานท่ีนำ
ผลงานวิจัยฯไปใช้
ประโยชน ์
7. รายงาน
ประเมินการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  
 
8. หนังสือขอใช้
ผลงานวิจัยฯ 
 
 
 
 
9. รายงาน
ประเมินการนำ
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์  

4.2.2.2 
นำผล 
การวจิัย
ไปใช้
ประโยชน์
และ
ประเมนิ 
ผลการ
นำไป 
ใช้
ประโยชน ์

อนุญาต 

4.2.1.2 
นำผล 
การวจิัย
ไปใช้
ประโยชน์
และ
ประเมนิ 
ผลการ
นำไปใช้
ประโยชน ์

ไม่อนุญาต 

 4.1.2.2พิจารณา 

4.1.2นำผล
การสังเคราะห์
งานวิจัยฯไป

ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งไปใช้
ประโยชน์และ

ทำหนังสือ
รับรองการ 
ใช้ประโยชน ์

 

4.1.2.3นำผล
งานวิจัยฯไป
ใช้ประโยชน ์

และทำ
หนังสือรับรอง

การใช้
ประโยชน ์
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ระบบ 
ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

C 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5.1 รวบรวมผลการ
ดำเนินงานรายไตรมาส  

-หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

1.รายงานสรปุผล
การดำเนินงาน
วิจัยรายไตรมาส 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้
และประเมินกระบวนการ
ของระบบเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาเมื่อสิ้นปี
การศึกษาและ
ปีงบประมาณ 

-หัวหน้า
งานวิจัยฯและ

ทีมงาน 

1.รายงานสรปุผล
การดำเนินงาน
วิจัยสิ้นปี
การศึกษาและ
ปีงบประมาณ 

 
 

 
 

7.1 นำเสนอผลการ
ดำเนินงานและแนว
ทางการพัฒนาต่อ
ผู้อำนวยการและ
คณะกรรมการบรหิารฯ 
 

-รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวจิัยฯ 

1.รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารฯ 

A  8.1 นำผลการดำเนินงาน
ทั้งหมดและแนวทางการ
พัฒนาเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาปรับปรุงแผนการ
คุ้มครองสิทธิผลงานวิจัยฯ 
 

- รองผู้อำนวย 
การฝ่ายวจิัยฯ 
- หัวหน้า
งานวิจัยฯและ
ทีมงาน 

1.แผนการ
คุ้มครองสิทธ์ิ
ผลงานงานวิจัย 
ผลงานวิชาการ
และงาน
สร้างสรรค ์

   
 

  

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2552 

7.2 พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2561 
7.3 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวปฏิบัติของการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2560 
8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง   
 8.1 แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ (F-RE-05-20) 
9. การบันทึกเอกสาร 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ 
1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ 

หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.สรุปผลการ
ดำเนินงานรายไตรมาส 

6 สรุปผลการ
ดำเนนิงานเมื่อสิ้นปี
การศึกษาและ
ปีงบประมาณ 

7.พิจารณา  

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

8.นำผลไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปีถัดไป 

จุดสิ้นสุด 
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10. ระบบการติดตามและประเมินผล 
 ผลลัพธ์ที่สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 

1. ร้อยละ 100 ของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ได้รับการ 
คุ้มครองสิทธิ์ในการนำผลการวิจัยฯไปใช้ประโยชน์  

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการ
นำผลการวิจัยฯไปใช้ประโยชน์  

1.ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ใน
การนำผลการวิจัยฯไปใช้ประโยชน์  
 

100 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

= (จำนวนผลงานที่ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิ์ในการนำ
ผลการวิจัยฯ ไปใช้ประโยชน์ X 
100)/จำนวนผลงานวิจัยฯ 
ทั้งหมดในปีงบประมาณ นั้นๆ   
 

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานวิจัยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.รายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานวิจัยรายไตรมาส 

หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.รายงานสรุปผลการเนิน
งานวิจัยสิ้นปีการศึกษา
และปีงบประมาณ 

หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.แผนการคุ้มครองสิทธิ์
ผลงานวิจัย ผลงานวชิาการ
และงานสร้างสรรค์ 

หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ระบบและกลไกการจัดการความรู้ 

รหัสเอกสาร PM-RE-04  
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพื ่อเป็นแนวทางในการจัดการความรู ้ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี 
2. ขอบเขต    
 ครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ การจัดทำแผนการการจัดการความรู้    การนำ
แผนการจัดการความรู้มาดำเนินการจนถึงการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
3. คำนิยาม 
 การจัดการความรู้  (Knowledge Management: KM) หมายถึง  การรวบรวมองค์ความรู้ที ่มีอยู่ 
ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 
        1. ความรู้ที ่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึง
เรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
        2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวธิี
ต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ บางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
กระบวนการจัดการความรู้ แบ่งเป็น 7 กิจกรรม ดังนี้ 

1) การบ่งชี้ความรู้ คือ การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้รู้ที่สอดรับกับนโยบายขอบเขต 
และเป้าหมายขององค์กร  

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ คือ การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม และกรองความรู้ที่ไม่ใช้
ออกจากแหล่งรวบรวม  

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็นให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงอย่างมีข้ันตอน  

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่ซ้ำซ้อน  
มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ  

5) การเข้าถึงความรู้ คือ การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา  
6) การแบ่งปันแลกเปลี ่ยนความรู ้ คือ การนำความรู ้เข้ าสู ่เวทีแลกเปลี ่ยนที ่มีฐานความรู ้หรือ 

ฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น  
7) การเรียนรู้ คือ การใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรู้ที่มีการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิด

ประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ  
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4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 

มีองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้เผยแพร่และมีคนนำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อยฝ่ายละ  
1 เรื่อง 
5. ความรับผิดชอบ  
 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ หัวหน้างานวิจัยฯ อาจารย์ กรรมการวิจัย 
6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 

ชื่อกระบวนการ: ระบบและกลไกการจัดการความรู้ 
 วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 

  

 
 
 
 
P 

 1.1 ทบทวน กำหนดทิศทาง และประเด็น
การจัดการความรู้ของวิทยาลัยฯ ที่
ครอบคลมุทุกฝ่าย ภายในเดือนกรกฎาคม
โดยวิเคราะหป์ระเด็นยุทธศาสตรข์อง
วิทยาลัยฯ และกำหนดความรู้ที่จำเป็นต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับประเด็นของคณะพยาบาล
ศาสตร ์

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยฯ 
หัวหน้างานวิจัยฯ
และทีมงาน 
- รองผู้อำนวยการ
ทุกฝ่าย 

 

 1.ผลการ    
วิเคราะห์องค์กร 
(SWOT) 

 2.รายงาน  
ประชุมงานวิจัยฯ 

 

  2.1 สรุปร่างประเด็นการจัดการความรู้
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรม 
การบริหารวิทยาลยัฯภายในเดือน
กรกฎาคม 

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยฯ 

 

1.รายงานประชุม 
กกบ. 

D  3.1 จัดทำโครงการจดัการความรู้ 
กำหนดผูร้ับผดิชอบโครงการจัดการ
ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรข์อง
วิทยาลัยฯ ภายในเดือนสิงหาคม 
 

-หัวหน้างานวิจัยฯ
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

1.โครงการจดัการ   
  ความรู ้

 

 4.1 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามโครงการฯ  
 
 

-อาจารย์ในแต่ละ
ฝ่าย     

 

1.สาระความรูฯ้ 

 5.1 รวบรวมความรู้ทีไ่ดเ้ผยแพร่ทางเว็บ
ไซด์ของวิทยาลัยฯ  
 
 
 

-กรรมการงานวิจยั 
 

1.สรุปองค์ความรู ้

 6.1 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
สาระและ/หรือประสบการณ์จากการนำ
สาระจากการประชุมไปใช้ในเว็บไซด์  

-อาจารย ์
 

1.การแสดงความ
คิดเห็นฯ 

 

6.แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นบนเว็บไซดฯ์ 

2.พิจารณา 

จุดเริม่ต้น 

เห็นชอบ 

 4.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ครั้งท่ี 1 

5.รวบรวมความรู้ที่ได้                           
ขึ้นเว็บไซด์ KM  
ชุมชนสระแก้ว 

3. จัดทำโครงการการ
จัดการความรู ้

1.ทบทวนการจัดการ
ความรู้และกำหนด

ประเด็นการจดัการความรู ้

ไม่เห็นชอบ 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 7.1 ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะดับ
ภาควิชา 
7.2 ดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามโครงการฯ  

-อาจารย์ในแต่ละ
ฝ่าย/ภาควิชา       

 

1.สาระความรูฯ้ 

D  8.1 รวบรวมความรู้ทีไ่ดเ้ผยแพร่ทางเว็บ
ไซด์ของวิทยาลัยฯ 
 
 
 

-กรรมการงานวิจยั 
 

1.สรุปองค์ความรู ้

 9.1 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น
สาระและ/หรือประสบการณ์จากการนำ
สาระจากการประชุมไปใช้ในเว็บไซด์  
9.2 เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสกัด 
“ขุมความรู้” กับคณะพยาบาลศาสตร์  
 

-อาจารย ์
 

1.การแสดงความ 
 คิดเห็นฯ 

 

 10.1 จัดทำรูปเล่มองค์ความรู้ที่ไดจ้าก
การจัดการความรู้  
 
 

-กรรมการงานวิจยั 1.ร่างสรุปรายงาน 
องค์ความรู ้

 11.1 เผยแพร่รูปเล่มแก่อาจารย์และ
บุคคลผูส้นใจรับทราบและนำไปใช้
ประโยชน ์
 
 

-หัวหน้างานวิจัยฯ   1.สรุปรายงาน 
องค์ความรู ้

C  13.1 สรุปผลการดำเนินงานตามตวัช้ีวัด
ที่กำหนดไว้และประเมินกระบวนการ
ของระบบเพื่อหาแนวทางพัฒนาเมื่อสิ้น
ปีการศึกษาและปีงบประมาณ 
 
 
 
 

-หัวหน้างานวิจัยฯ   1.รายงานสรปุผลการ
ดำเนินงานวิจัยเมื่อสิ้น
ปีการศึกษาและ
ปีงบประมาณ 

  14.1 นำเสนอผลการดำเนินงานและผล
การประเมินกระบวนการและแนว
ทางการพัฒนาต่อผู้อำนวยการและ
คณะกรรมการบรหิารฯ 

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยฯ 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการ 
บริหารฯ 

A 
 

 15.1 นำผลการดำเนินงานท้ังหมดและ 
แนวทางการพัฒนาเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาปรับปรุงแผนการจดัการความรู้
ในถัดไป 

- รองผู้อำนวยการ 
ฝ่ายวิจัยฯ 
- หัวหน้างานวิจัย
และทีมงาน 

1.แผนการจดัการ
ความรู ้

  
 

 
 

  

13.สรุปผลการ
ดำเนินงานเมื่อสิ้น 
ปีการศึกษาและ
ปีงบประมาณ 

15.นำผลไปปรับปรุง
การดำเนินงานในปี

ถัดไป 

14.พิจารณา 
ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

จุดสิ้นสุด 

8.รวบรวมความรู้ที่ได้                           
ขึ้นเว็บไซด์ KM  
ชุมชนสระแก้ว 

9.แลกเปลีย่นรู้ระดับ
คณะพยาบาล 

10.จัดทำรูปเล่มสรุป 
องค์ความรู ้

11. ประชาสัมพันธ์ 
ให้อาจารย์และผูส้นใจ

รับทราบ 

 7.จัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ครั้งท่ี 2  
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7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
7.1 ผลการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) 
7.2 แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยฯ 

8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบฟอร์มสรุปโครงการ 
9. การบันทึกเอกสาร 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่เก็บ ระยะเวลาการ
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.ผลการวิเคราะห์องค์กร 
(SWOT) 

หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร 
- อิเล็กทรอนิกส์ 

2.รายงานประชุม
งานวิจัยฯ 

หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร 
- อิเล็กทรอนิกส์ 

3.รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ 

หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร 
- อิเล็กทรอนิกส์ 

4.โครงการจัดการความรู้ หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร 
- อิเล็กทรอนิกส์ 

5.สรุปองค์ความรู้จากการ
จัดการความรู้ 

หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร 
- อิเล็กทรอนิกส์ 

6.สรุปรายงานการจัดการ
ความรู้ 

หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร 
- อิเล็กทรอนิกส์ 

7.สรุปองค์ความรู้ หัวหน้า
งานวิจัยฯ 

ห้องคลินิกวิจัย 3 ปี - เอกสาร 
- อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 

ผลลัพธ์ที่สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 
 10.1 มีองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้และมีคนนำไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1. องค์ความรู้จากการ
จัดการความรู้ 

1.จำนวนองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ 1 เรื่อง 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี  เรื่อง 1 ครั้ง/ปี รายงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ 

งานวิจัยฯ 
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การบริหารจัดการการบริการวิชาการแก่สังคม 

รหัสเอกสาร PM-RE-04  
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 

1. วัตถุประสงค์ 
เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์บริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจและทิศทางการบริการวิชาการ  

แก่สังคมของวิทยาลัยฯที่กำหนดไว้ 
 

2. ขอบเขต    
ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจความต้องการของชุมชน การทำแผน/โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม

การดำเนินการบริการวิชาการตามแผนที่วางไว้จนถึงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
 

3. คำนิยาม 
การให้บริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก

สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 
 

4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 
4.1 จำนวนหลักสูตรที่ตอบสนองด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพ 

 4.2 จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
 4.3 ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพที่รองรับ Service Plan 
5. ความรับผิดชอบ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้างานบริการฯ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ 
คณะกรรมการแผน และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  
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6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ : วิธีปฏิบัติการบริการวิชาการแก่สังคม 
วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 

  

 
P 

 1.1 สำรวจความต้องการของชุมชน 
ภาครัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานวชิาชีพ
ในการรับบริการวิชาการ  

-หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 
และทีมงาน 

1.สรุปผลสำรวจความ
ต้องการบริการวิชาการ 

 
  2.1 นำข้อมูลไปจัดทำแผนโครงการ

บริการวิชาการทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
หน่วยงานวิชาชีพ 
 

-หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 
และทีมงาน 

1.สรุปผลสำรวจความ
ต้องการบริการวิชาการ 

  3.1 เสนอแผน/โครงการบริการทาง
วิชาการต่อคณะกรรมการงานแผนและ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยพยาบาล
ฯ ตามลำดับ 

-คณะกรรมการ 
งานแผนและ
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ  

1.แผนบริการ
วิชาการ 

D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ดำเนินโครงการตามแผนท่ีวางไว้ ดังนี้ 
4.1 ขั้นเตรียมการ 
4.1.1 ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ
วิทยากร  
4.1.2 เชิญวิทยากร  
4.1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนนิการ
จัดประชุมฝ่ายต่างๆ 
4.1.4 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
4.1.5 จัดเตรียมสถานท่ี ยานพาหนะ วัสดุ
อุปกรณ์และเอกสารประกอบการประชุม
อบรม 
4.1.6 ขอยืมเงินทดรองจ่าย  
ทั้งนี้แต่ละโครงการอาจมีการดำเนนิการ
อื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามลักษณะของ
โครงการ เช่น มีการทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ด้านการบรกิาร
ทางวิชาการระหว่างวิทยาลยัพยาบาลฯ 
กับชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรอื
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-หัวหน้างาน
บริการวิชาการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

 
 

1.โครงการบริการ
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.รายงานการประชุม
งานบริการวิชาการ        

 

  
 
 
 
 
 

4.2 ระหว่างดำเนินโครงการ มีการ
ดำเนินการ ดังนี้  
4.2.1 ประเมินความรู้เบื้องต้นของ
ผู้รับบริการเพื่อปรับกิจกรรมให้
เหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย (ถ้ามี)  

  

1.สำรวจความต้องการ 
 

4.1 ขั้นเตรียมการ 
•แต่งต้ังกรรมการฯ 
•เชิญวิทยากร 
•ประชุมกรรมการ 
•จัดเตรียมสถานที่ยานพาหนะฯ 

2.จัดทำแผนโครงการ
บริการวิชาการ 

 

3.พิจารณา 

 

4.จัดทำโครงการและ
ดำเนินการตามแผน 

 

จุดเร่ิมต้น 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

4.2 ระหว่างดำเนินการ 
•ประเมินความรู้เบื้องต้น 
•ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

เช่น ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เพือ่วัด
ความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  
4.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดำเนิน
โครงการที่กำหนดไว้  

  4.3 หลังดำเนินโครงการ มีการดำเนินการ 
ดังนี้  
4.3.1 รวบรวมและสรุปผลการประเมิน
โครงการ  
4.3.2 ส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการและ
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนว
ปฏิบัติการการเบิกจ่ายงบดำเนินงานตาม
ประกาศของวิทยาลัยพยาบาลฯ  
4.3.3 ถอดบทเรียน และประเมิน
ความสำเร็จของการบริการวิชาการ 

  

C  5.1 สรุปผลการดำเนินการตามแผนการ
บริการวิชาการแกส่ังคม ตามไตรมาส 
 

-หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

1.สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

  6.1 สรุปผลการดำเนินการและประเมิน
กระบวนการของระบบเพื่อหาแนวทาง
พัฒนาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

-หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 
และทีมงาน 

1.รายงานสรปุผล
การดำเนินงานวิจยั
สิ้นปีงบประมาณ 

  7.1 เสนอรายงานผลการดำเนินงานและ
แนวทางพัฒนาต่อกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ      

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยฯ 
และหัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

1.รายงานสรปุผล
การดำเนินงาน
บริการสิ้นป ี
งบประมาณ 

A  8.1 นำผลการดำเนินงานท้ังหมดและ
แนวทางพัฒนาไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปีถัดไป 
 
 

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยฯ 

 

1.รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

   
 
 

  

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 

7.1 รายงานการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน  
7.2 แผนบริการวิชาการแก่สังคม 
7.3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
7.4 หนังสือข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชน (MOU) 

  7.5 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ 

8.นำผลการดำเนินงานไป
ปรับปรุงปีถัดไป 

จุดสิ้นสุด 

5.สรุปผลการดำเนินงาน 

4.3 หลังดำเนินการ 
•ส่งหลักฐานการ 
จัดซื้อจัดจ้างฯ 
•ประเมินความสำเร็จ
โครงการและสรุปโครงการ 

6.สรุปผลการดำเนินงาน 

7.เพื่อพิจารณา 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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  7.6 มคอ.3 หรือ  มคอ.4 และ  มคอ.5 หรือ  มคอ. 6               
  7.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 
  7.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
  7.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการ/อาจารย์ร่วมกับชุมชน 
 
8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 

8.1 แบบฟอร์มการเขียนสรุปโครงการ  
8.2 แบบฟอร์มการสรุปโครงการ  
 

9. การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.รายงานการสำรวจ
ความต้องการของชุมชน 
หรือภาครัฐ ภาคเอกชน 
หน่วยงาน  

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.แผนการบริการวิชาการ หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.โครงการบริการวิชาการ หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.รายงานข้อตกลงความ
ร่วมมือกับชุมชน 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 
 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.รายงานประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบ
การบริการวิชาการ 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.รายงานสรุปโครงการ
บริการวิชาการ 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7.มคอ.3, มคอ.4 และ
มคอ.5 หรือ มคอ. 6               

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

9.รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริการวิชาการ 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

10.รายงานการประชุม
คณะกรรมการ/อาจารย์
ร่วมกับชุมชน 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  

10.1 จำนวนหลักสูตรที่ตอบสนองด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
 10.2 จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
 10.3 ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพที่รองรับ Service Plan 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.การสร้างหลักสูตรด้านการ
จัดการสุขภาพที่ได้รับการ
รับรองจากสภาการพยาบาล 

1.จำนวนหลักสูตรด้านการจัดการสุขภาพที่ผ่านการ
รับรอง 

1 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี หลักสูตร 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานบริการฯ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

2.บุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับ 
การอบรม 

2.จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรม 80 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี คน 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานบริการฯ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

3.ความสำเร็จในการสนับสนุน
การการพัฒนาบุคลากร เขต
สุขภาพที่รองรับ Service Plan 

3.ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการการพัฒนา
บุคลากร เขตสุขภาพที่รองรับ Service Plan 

5 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี ไม่มี 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานบริการฯ 
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ระบบและกลไกการจัดบริการวิชาการแก่สังคม 

รหัสเอกสาร PM-AS-02 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางให้อาจารย์บริการวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจและทิศทางการบริการวิชาการ  
แก่สังคมของวิทยาลัยฯที่กำหนดไว้ 

 
2. ขอบเขต    

ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจความต้องการของชุมชน การทำแผน/โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม
การดำเนินการบริการวิชาการตามแผนที่วางไว้จนถึงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 

 
3. คำนิยาม 

การให้บริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเป็นการให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ 

 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 

4.1 จำนวนหลักสูตรที่ตอบสนองด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
 4.2 จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
 4.3 ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพที่รองรับ Service Plan 
5. ความรับผิดชอบ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้างานบริการฯ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ 
คณะกรรมการแผน และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือบริหารคุณภาพ (ฉบับปรับปรงุ 2564) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช    หน้า | 200 
 

6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ : วิธีปฏิบัติการบริการวิชาการแก่สังคม 
วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 

  

 
P 

 1.1 สำรวจความต้องการของชุมชน 
ภาครัฐหรือเอกชนหรือหน่วยงานวชิาชีพ
ในการรับบริการวิชาการ  

-หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 
และทีมงาน 

1.สรุปผลสำรวจความ
ต้องการบริการวิชาการ 

 
  2.1 นำข้อมูลไปจัดทำแผนโครงการ

บริการวิชาการทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
หน่วยงานวิชาชีพ 
 

-หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 
และทีมงาน 

1.สรุปผลสำรวจความ
ต้องการบริการวิชาการ 

  3.1 เสนอแผน/โครงการบริการทาง
วิชาการต่อคณะกรรมการงานแผนและ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยพยาบาล
ฯ ตามลำดับ 

-คณะกรรมการ 
งานแผนและ
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ  

1.แผนบริการ
วิชาการ 

D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ดำเนินโครงการตามแผนท่ีวางไว้ ดังนี้ 
4.1 ขั้นเตรียมการ 
4.1.1 ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ
วิทยากร  
4.1.2 เชิญวิทยากร  
4.1.3 ประชุมคณะกรรมการดำเนนิการ
จัดประชุมฝ่ายต่างๆ 
4.1.4 ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
4.1.5 จัดเตรียมสถานท่ี ยานพาหนะ วัสดุ
อุปกรณ์และเอกสารประกอบการประชุม
อบรม 
4.1.6 ขอยืมเงินทดรองจ่าย  
ทั้งนี้แต่ละโครงการอาจมีการดำเนนิการ
อื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามลักษณะของ
โครงการ เช่น มีการทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ด้านการบรกิาร
ทางวิชาการระหว่างวิทยาลยัพยาบาลฯ 
กับชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรอื
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-หัวหน้างาน
บริการวิชาการ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-ผู้รับผดิชอบ
โครงการ 

 
 

1.โครงการบริการ
วิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.รายงานการประชุม
งานบริการวิชาการ        

 

  
 
 
 
 
 

4.2 ระหว่างดำเนินโครงการ มีการ
ดำเนินการ ดังนี้  
4.2.1 ประเมินความรู้เบื้องต้นของ
ผู้รับบริการเพื่อปรับกิจกรรมให้
เหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมาย (ถ้ามี)  

  

1.สำรวจความต้องการ 
 

4.1 ขั้นเตรียมการ 
•แต่งต้ังกรรมการฯ 
•เชิญวิทยากร 
•ประชุมกรรมการ 
•จัดเตรียมสถานที่ยานพาหนะฯ 

2.จัดทำแผนโครงการ
บริการวิชาการ 

 

3.พิจารณา 

 

4.จัดทำโครงการและ
ดำเนินการตามแผน 

 

จุดเร่ิมต้น 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

4.2 ระหว่างดำเนินการ 
•ประเมินความรู้เบื้องต้น 
•ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

เช่น ใช้แบบทดสอบก่อนเรียน เพือ่วัด
ความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  
4.2.2 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดำเนิน
โครงการที่กำหนดไว้  

  4.3 หลังดำเนินโครงการ มีการดำเนินการ 
ดังนี้  
4.3.1 รวบรวมและสรุปผลการประเมิน
โครงการ  
4.3.2 ส่งหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการและ
ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนว
ปฏิบัติการการเบิกจ่ายงบดำเนินงานตาม
ประกาศของวิทยาลัยพยาบาลฯ  
4.3.3 ถอดบทเรียน และประเมิน
ความสำเร็จของการบริการวิชาการ 

  

C  5.1 สรุปผลการดำเนินการตามแผนการ
บริการวิชาการแกส่ังคม ตามไตรมาส 
 

-หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

1.สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

  6.1 สรุปผลการดำเนินการและประเมิน
กระบวนการของระบบเพื่อหาแนวทาง
พัฒนาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

-หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 
และทีมงาน 

1.รายงานสรปุผล
การดำเนินงานวิจยั
สิ้นปีงบประมาณ 

  7.1 เสนอรายงานผลการดำเนินงานและ
แนวทางพัฒนาต่อกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ      

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยฯ 
และหัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

1.รายงานสรปุผล
การดำเนินงาน
บริการสิ้นป ี
งบประมาณ 

A  8.1 นำผลการดำเนินงานท้ังหมดและ
แนวทางพัฒนาไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปีถัดไป 
 
 

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยฯ 

 

1.รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

   
 
 

  

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 

7.1 รายงานการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน  
7.2 แผนบริการวิชาการแก่สังคม 
7.3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
7.4 หนังสือข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชน (MOU) 

  7.5 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการ 

8.นำผลการดำเนินงานไป
ปรับปรุงปีถัดไป 

จุดสิ้นสุด 

5.สรุปผลการดำเนินงาน 

4.3 หลังดำเนินการ 
•ส่งหลักฐานการ 
จัดซื้อจัดจ้างฯ 
•ประเมินความสำเร็จ
โครงการและสรุปโครงการ 

6.สรุปผลการดำเนินงาน 

7.เพื่อพิจารณา 

ไมเ่ห็นชอบ 

เห็นชอบ 



คู่มือบริหารคุณภาพ (ฉบับปรับปรงุ 2564) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช    หน้า | 202 
 

  7.6 มคอ.3 หรือ  มคอ.4 และ  มคอ.5 หรือ  มคอ. 6               
  7.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 
  7.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
  7.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการ/อาจารย์ร่วมกับชุมชน 
 
8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 

8.1 แบบฟอร์มการเขียนสรุปโครงการ  
8.2 แบบฟอร์มการสรุปโครงการ  
 

9. การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.รายงานการสำรวจ
ความต้องการของชุมชน 
หรือภาครัฐ ภาคเอกชน 
หน่วยงาน  

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.แผนการบริการวิชาการ หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.โครงการบริการวิชาการ หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.รายงานข้อตกลงความ
ร่วมมือกับชุมชน 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 
 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.รายงานประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบ
การบริการวิชาการ 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.รายงานสรุปโครงการ
บริการวิชาการ 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7.มคอ.3, มคอ.4 และ
มคอ.5 หรือ มคอ. 6               

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

9.รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริการวิชาการ 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

10.รายงานการประชุม
คณะกรรมการ/อาจารย์
ร่วมกับชุมชน 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  

10.1 จำนวนหลักสูตรที่ตอบสนองด้านการพัฒนาบุคลากรสุขภาพตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
 10.2 จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมตามความต้องการของระบบสุขภาพ 
 10.3 ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพที่รองรับ Service Plan 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.การสร้างหลักสูตรด้านการ
จัดการสุขภาพที่ได้รับการ
รับรองจากสภาการพยาบาล 

1.จำนวนหลักสูตรด้านการจัดการสุขภาพที่ผ่านการ
รับรอง 

1 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี หลักสูตร 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานบริการฯ 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

2.บุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับ 
การอบรม 

2.จำนวนบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรม 80 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี 
 
 

คน 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานบริการฯ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3.ความสำเร็จในการสนับสนุน
การการพัฒนาบุคลากร เขต
สุขภาพที่รองรับ Service Plan 

3.ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการการพัฒนา
บุคลากร เขตสุขภาพที่รองรับ Service Plan 

5 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี ไม่มี 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานบริการฯ 
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ระบบและกลไกการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

รหัสเอกสาร PM-AS-03 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ 

 
1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดดำเนินการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม กับการจัดการเรียน  การสอน
และ/หรือการวิจัยให้เป็นระบบและมีคุณภาพ   

 
2. ขอบเขต    

การบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ครอบคลุมตั้งแต่การ
กำหนดทิศทางและจัดทำแผนการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมฯ  นำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา
ทบทวนและรับรองจนถึงแล้วเสร็จและมอบให้หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ ภาควิชา และผู้รับผิดชอบรายวิชา  
ไปดำเนินการตามแผน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 
3. คำนิยาม 
      การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการ
ให้บริการวิชาการโดยการผสมผสานบูรณาการงานบริการวิชาการกับกระบวนการเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงานประจำด้านอื่นๆของอาจารย์และบุคลากร เช่นกำหนดให้นักศึกษานำความรู้ไปจัดทำโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 
      การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย หมายถึง การบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยการนำผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ หรือการนำความรู้ ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการแก่สังคม
กลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย  
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 

4.1 ร้อยละ 10 ของรายวิชาชีพมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านการวิจัย บริการ
วิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนานักศึกษา  

 
5. ความรับผิดชอบ 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้างานบริการฯ หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ 
คณะกรรมการแผน และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
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6. ผังข้ันตอน และการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ: ระบบและกลไกการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 
วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  
 

 
 
 

  

P  1.1 สำรวจความต้องการบริการวชิาการ
และศึกษาปญัหา/ความต้องการของ
ชุมชน/แผนยุทธศาสตร์ ชุมชน  
 
 

-หัวหน้างาน
บริการวิชาการ               
หัวหน้างานวิจัย                  
หัวหน้าภาควิชา 

1.รายงานการประชุม
แผนฯ 

  2.1 กำหนดแผนบูรณาการการบรกิาร
วิชาการกับกระบวนการจัดการเรยีนการ
สอนและหรือการวิจยั 
 
 
 

-หัวหน้างาน
บริการวิชาการ                

1.แผนบูรณาการ  
บริการวิชาการ 

  3.1 เสนอแผน/โครงการต่อกรรมการ 
บริหารและขออนุมัติแผนเพื่อดำเนินการ
ต่อไป 
 
 

-หัวหน้างาน
บริการวิชาการ  
กรรมการแผน 
และกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยฯ               

1.แผนบูรณาการ  
บริการวิชาการ 

  4.1 จัดทำโครงการบรูณาการ 
 

-อาจารย ์  1.โครงการบูรณาการฯ 

D    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ดำเนินโครงการตามแผนท่ีวางไว้ ดังนี้ 
5.1 ในกรณีรูปแบบการบรูณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนที่มี
รายวิชาเป็นตัวตั้ง 
5.1.1 วิเคราะห์เนื้อหาในรายวิชาที่
รับผิดชอบท่ีสอดคล้องกับโครงการบริการ
วิชาการที่มีอยู่ในแผนของวิทยาลัยฯ 
5.1.2ระบุจุดมุ่งหมายของการบูรณาการฯ 
ในหมวดที่ 2 ว่าต้องการพัฒนาในเรื่องใด 
และระบุวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ วธิีการ
สอน และวิธีการประเมินผลในหมวดที่ 4 
และระบุแผนการสอนในหมวดที่ 5 ของ 
มคอ. 3 หรือ มคอ. 4  
5.1.3 จัดการเรียนการสอนหรือนกัศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้ได้แล้วให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน

-หัวหน้างาน 
บริการฯ 
-ผู้รับผดิชอบ
โครงการ    
-อาจารย์และ
นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.โครงการบูรณาการฯ 

5.ดำเนินการ                 
โครงการบรูณาการฯ 
ตามแผนบริการฯ 

ที่วางไว้ 

2.จัดทำแผนบูรณาการ  
บริการวิชาการกับการ
เรียนฯและ/หรือวิจยั                       

 

1.ศึกษาผลสำรวจความ
ต้องการของชุมชน     
แผนยุทธศาสตร์  

 

จุดเร่ิมต้น 

3.เพื่อพิจารณา  

      

4.จัดทำโครงการ 

บูรณาการฯ 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริการวิชาการในโครงการบรกิาร
วิชาการ เช่น การเป็นวิทยากร เปน็ผู้ร่วม
ดำเนินโครงการ เป็นต้น 
5.1.4 ถอดบทเรียนเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู ้
5.2 ในกรณีรูปแบบการบรูณาการงาน
บริการวิชาการกับการเรียนการสอนที่มี
โครงการบริการ 
วิชาการเป็นตัวตั้ง 
5.2.1 จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผนของวิทยาลัยฯ ที่กำหนดไว ้
5.2.2 สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ไดจ้ากการ
บริการวิชาการ 
5.2.3 พิจารณารายวิชาทีส่อดคล้องกับ
องค์ความรู้จากโครงการบริการวิชาการ 
5.2.4 ระบุจุดมุ่งหมายของการบูรณาการ
ฯในหมวด 
ที่ 2 ว่าต้องการพัฒนาในเรื่องใด และระบุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ วิธีการสอน และ
วิธีการประเมินผลในหมวดที่ 4 และระบุ
แผนการสอนในหมวดที่ 5 ของมคอ. 3 
หรือ มคอ. 4  
5.2.5 ดำเนินการบูรณาการในรายวิชาโดย
ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัตศิึกษาร่วมกับ
ชุมชน 
5.2.6 ถอดบทเรียนเพื่อประเมินผลการ
เรียนรู ้
5.2.7 อาจารย์จัดทำรายงานเพื่อสรุปผล
การดำเนินงานใน มคอ. 5/ มคอ. 6 
5.3 ในกรณีรูปแบบการบรูณาการงาน
บริการวิชาการกับการวิจัยโดยการพัฒนา
ต่อยอดงานบริการวิชาการไปสู่งานวิจัย 
5.3.1 จัดทำโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผนของวิทยาลัยฯ ที่กำหนดไว ้
5.3.2 พัฒนาโจทย์วิจัยจากโครงการ
บริการวิชาการ 
5.3.3 เขียนโครงการวิจัยที่แสดงให้เห็น
การบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการ 
5.3.4 ดำเนินโครงการและเขยีนรายงาน
การวิจัยให้แล้วเสร็จในปีการศึกษาที่
ประเมิน 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  5.3.5 ประเมินผลสำเร็จของการบรูณา
การจากแผนบรูณาการที่กำหนดโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

C  6.1 สรุปและประเมินโครงการบรกิาร
วิชาการ 
 
 

-หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 
และทีมงาน 

1.รายงานสรปุ
โครงการ 

  7.1 สรุปผลการดำเนินการตามแผนการ
บริการวิชาการแกส่ังคม ตามไตรมาส 
 

-หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 
และทีมงาน 
 

1.รายงานสรปุผล
การดำเนินงานวิจยั
สิ้นปีงบประมาณ 

  8.1 เสนอรายงานผลการดำเนินงานและ
และแนวทางพัฒนาต่อกรรมการ         
บริหารฯ      
 
 
 

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยฯ 
และหัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

1.รายงานสรปุผล
การดำเนินงานวิจยั
สิ้นปีงบประมาณ 

A  9.1 นำผลการดำเนินงานและและ
แนวทางพัฒนาประเมินไปปรับปรงุการ
ดำเนินงานในปีถัดไป 
 

-หัวหน้างาน
บริการวิชาการ
และทีมงาน 

1.รายงาน 
ผลการดำเนินงาน  

  
 

 
 
 

  

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 

7.1 รายงานการสำรวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน  
7.2 แผนบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรือวิจัย 

  7.3 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรือวิจัย 
 7.4 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรือวิจัย 

7.5 มคอ.3 หรือ  มคอ.4 และ  มคอ.5 หรือ  มคอ. 6               
7.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ 
7.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการ/อาจารย์ร่วมกับชุมชน 
7.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
 

8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบฟอร์มการเขียนสรุปโครงการ  

8.2 แบบฟอร์มการสรุปโครงการ  
 

9.นำผลไปปรับปรุง
การดำเนินงานในปี

ถัดไป 

จุดสิ้นสุด 

6.สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

7.สรุปผลการ
ดำเนินงาน 

8เพื่อพิจารณา 
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9. การบันทึกเอกสาร 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา

จัดเก็บ 
วิธีการจัดเก็บ 

1.รายงานการสำรวจ
ความต้องการของชุมชน 
หรือภาครัฐ ภาคเอกชน 
หน่วยงาน  

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.แผนการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและ/หรือ
วิจัย 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.โครงการบูรณาการ
บริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและ/หรือ
วิจัย 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.รายงานประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบ
การบริการวิชาการ 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.รายงานสรุปโครงการ
บูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน
และ/หรือวิจัย 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.มคอ.3 หรือ มคอ.4 
และมคอ.5 หรือ มคอ. 6               

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการ
วิชาการ 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

9.รายงานการประชุม
คณะกรรมการ/อาจารย์
ร่วมกับชุมชน 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

10.รายงานสรุปโครงการ
บูรณาการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน
และ/หรือวิจัย 

หัวหน้างาน
บริการวิชาการ 

ห้อง 1207 3 ปี เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  

10.1 ร้อยละ 10 ของรายวิชาชีพมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจด้านการวิจัย บริการ
วิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนานักศึกษา 
  

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.รายวิชาชีพมีการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับพันธกิจ
ด้านการวิจัย การบริการ
วิชาการ การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และการ
พัฒนานักศึกษา 

1.ร้อยละของรายวิชาชีพมีการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนานักศึกษา 

10 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนรายวิชาที่มี 
การบูรณาการ X 100 

จำนวนรายวิชาชีพพยาบาลที่
เปิดสอนในปีการศึกษานั้นๆ 

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี 
 
 

รายงาน งานบริการฯ 
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ระบบและกลไกทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

รหัสเอกสาร PM-AC 01 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ 

 
1.วัตถุประสงค ์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย  

 
2.ขอบเขต 

ระบบและกลไกทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยขั้นตอนการจัดทำแผน ดำเนินการ
ตามแผน และประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งการนำผลการประเมินไปปรับปรุง  
 
3.คำนิยาม 
  ศิลปะ หมายถึง งานสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุขแก่ผู้คนสภาพแวดล้อม  
และสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความสำคัญของศิลปะ 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื ่อง
ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม 
รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล 
เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของ
วัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณค่า 
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ: 
 4.1 คุณภาพของการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนไม่ต่ำกว่า 5 คะแนน 
 
5.ความรับผิดชอบ 
 หัวหน้างานกิจการนักศึกษา หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล อาจารย์ผู้รับผิดชอบชมรมศิลปะการแสดง
และอนุรักษ์วัฒนธรรม สโมสรนักศึกษา ผู้แทนนักศึกษา ผู้แทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการ
ทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 
และผู้อำนวยการ  
 
6.ผังขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ : ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
วิธีปฏิบัติ 
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คุณภาพ 
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ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

    

P 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ทบทวนแผนทำนุบำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม นโยบายการทำนุบำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
1.2. ศึกษาวิเคราะหผ์ลการปฏิบตังิาน
ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมตาม
แผนปฏิบัติการ 
1.3 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผดิชอบ
ตามโครงสรา้งบริหารวิทยาลัย 
1.4 ทบทวนหน้าท่ีภาระงานของงาน
ทรัพยากรบุคคล และงานกิจการ
นักศึกษา  
1.5 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทำนุบำรุงฯ มอบหมายหน้าที่การ
รับผิดชอบงานทำนุบำรุงศลิปะ และ
วัฒนธรรม 
1.6 จัดทำร่างแผนปฏิบตัิการประจำปี
ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
1.7 นำร่างแผนทำนุบำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมเสนอในที่ประชุมการจดัทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัย 
1.8 ติดตาม ปรับปรุงแก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 

-หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษา 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล 
-ผู้แทนสโมสร
นักศึกษา 
-ผู้แทนนักศึกษาทุก
ช้ันป ี
- คณะกรรมการทำนุ 
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
-ผู้แทนอาจารย ์
-รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ 
-รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 

1. แผนทำนุบำรุง
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
2. แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
3. รายงานผลการ
ดำเนินงานทำนุ
บำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม
ประจำป ี
4. คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมทำนุ
บำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
 

D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
รับทราบในแผนทำนุบำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
2.2 จัดทำโครงการตามแผนท่ีกำหนดไว ้
2.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
2.4 กำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม
ไตรมาส 
2.5 สรุปผลการดำเนินงาน และรายงาน
ต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
และรายงานผลการดำเนินงานต่อ
หัวหน้างานยุทธศาสตร ์
2.6 รองผู้อำนวยการกลุ่มงานที่เกีย่วข้อง
นำผลสรุปเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ 
 

-หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษา 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล 
- คณะกรรมการทำนุ 
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
-รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ 
-รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการ 
 
 
 

1. รายงานการ
ประชุมอาจารย์ 
ข้าราชการ 
ประจำเดือน  
ครั้งท่ี......./....... 
ลว.................... 
2. รายงานสรุป
โครงการ 
3. รายงานสรุปผล
การดำเนินราย
ไตรมาส 
4. รายงานการ
ประชุมประจำ 
เดือนกลุ่มงาน
วิชาการ  

จุดเริม่ต้น 
 

1.วางแผนทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

2.ดำเนินงานตาม
แผน 
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- รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ 

ครั้งท่ี......./....... 
ลว.................... 
5. รายงานประชุม
ประจำเดือนกลุม่
งานอำนวยการ 
ครั้งท่ี......./....... 
ลว.................... 
6. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ 
ครั้งท่ี....../........ 
ลว............... 

C  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 ประเมินผลการดำเนินงานของ
ระบบตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของระบบ
ได้แก ่
   3.1.1 คุณภาพของการทำนุบำรุง
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยู่ในระดับดีมาก 
มีค่าคะแนนไม่ต่ำกวา่ 5 คะแนน (เกณฑ์
สภาการพยาบาล ตัวบ่งช้ีที่ 20) 
   3.1.2 ประเมินกระบวนการระบบและ
กลไกการทำนุบำรุงศลิปะ และ
วัฒนธรรม (เกณฑ์การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน สถาบันพระบรมราช
ชนก ตัวบ่งช้ีระดับคณะท่ี 4.1) 
3.2. นำผลการประเมินในข้อ 3.1 
รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ เพื่อใหข้้อเสนอแนะในการ
พัฒนาและปรับปรุง  

-หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษา 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล 
- คณะกรรมการทำนุ 
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
 
 
 

1. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ทำนุบำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม
ครั้งท่ี....../........ 
ลว............... 
2. รายงานการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานการ
กำกับติดตาม
การทำนุบำรุง
ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 

 
 

 

 
          4.พิจารณา 
 
 
 
 
 

4. คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ 
พิจารณาแนวทางการพัฒนาตามผลการ
ประเมินตัวช้ีวัดความสำเร็จและ
กระบวนการทำนุบำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาและปรับปรุง 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ 
 
 
 
 

1.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ 
ครั้งท่ี....../........ 
ลว............... 

เห็นชอบ 

3.การประเมินผล 

ไม่เห็นชอบ 
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A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 นำผลการประเมินการทำนุบำรุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ ไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศกึษา
ต่อไป 
5.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรยีน 
หรือเทียบเคยีงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนนิงานสู่
แนวปฏิบัติที่ด ี
5.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ดีการดำเนินงาน
ทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 

- คณะกรรมการทำนุ 
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 
-หัวหน้างานกิจการ
นักศึกษา 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล 
-รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานวิชาการ 
-รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานอำนวยการ 
และผูเ้กี่ยวข้อง 
 

1. แผนปฏิบัติ
การประจำปี...... 
(ปีต่อไป) 
2. รายงาน
สรุปผล
แลกเปลีย่น
เรียนรู้  ถอด
บทเรียน หรือ
เทียบเคียงผล
การดำเนินงาน 
กับหน่วยงานที่
คัดสรร  
3. เผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ดีการ
ดำเนินงานทำนุ
บำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
4.รายงานการ
เผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ด ี

   
 

  

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  
 7.2ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 7.3 คู่มือเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2561 
 7.4 แผนทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 7.5 แผนปฏิบัติการประจำปี 
 7.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
   
8.แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.1แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบการบริหารทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 8.2 แบบสรุปรายงานการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 
 
 

จุดสิ้นสุด 
 

5.นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 
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9. การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.แผนทำนุบำรุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

-งานกิจการ
นักศึกษา 
-งานทรัพยากร
บุคคลฯ 

งานกิจการ
นักศึกษา 
 

5 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.แผนปฏิบัติการประจำป ี
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 
-งานทรัพยากร
บุคคลฯ 

งานกิจการ
นักศึกษา 
 

5 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.รายงานผลการดำเนินงาน
ทำนุบำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

-งานกิจการ
นักศึกษา 
-งานทรัพยากร
บุคคลฯ 

งานกิจการ
นักศึกษา 
 

5 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม
ทำนุบำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

-งานกิจการ
นักศึกษา 
-งานทรัพยากร
บุคคลฯ 

งานกิจการ
นักศึกษา 
 

5 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.รายงานการประชุมอาจารย์ 
ข้าราชการ  
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 
-งานทรัพยากร
บุคคลฯ 
 

งานกิจการ
นักศึกษา 
 

5 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.รายงานการประชุม
ประจำเดือน ฝ่ายวิชาการ  
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 
-งานทรัพยากร
บุคคลฯ 

งานกิจการ
นักศึกษา 
 

5 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7.รายงานประชุมประจำเดือน
ฝ่ายอำนวยการ 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 
-งานทรัพยากร
บุคคลฯ 

งานกิจการ
นักศึกษา 
 

5 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ 
 

-งานกิจการ
นักศึกษา 
-งานทรัพยากร
บุคคลฯ 

งานกิจการ
นักศึกษา 
 

5 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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10. ระบบการติดตาม และประเมินผล   
ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 
10.1 คุณภาพของการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าคะแนนไม่ต่ำกว่า 5 

คะแนน 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.คุณภาพของการทำนุบำรุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม 

1. ระดับคุณภาพของการทำนุบำรุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

ระดับดีมาก 
(ไม่ต่ำกว่า 5 

คะแนน) 
สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ

รายงานผล 
แบบฟอร์ม

จัดเก็บ 
หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี 
 

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี - แฟ้ม
เอกสาร 

งานกิจการ
นักศึกษา 
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ระบบและกลไกการจัดทำแผนกลยุทธ์ 

รหัสเอกสาร PM-ST 01
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ 

 
1. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดทำแผนกลยุทธ์   
 
2. ขอบเขต    
 ระบบและกลไกการจัดทำแผนกลยุทธ์  ประกอบด้วย กำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินการ
จัดทำแผนกลยุทธ์  วิเคราะห์องค์กร กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 5 ปี จัดทำแผนงานและโครงการ การดำเนินการ กำกับติดตาม การ
ประเมินความสำเร็จของแผนกลยุทธ์ (KPI Template) ประเมินกระบวนการ และการปรับปรุงแก้ไข 
 
3. คำนิยาม 
 การจัดทำแผนกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการกำหนดจุดยืน และแนวทางการดำเนินงานของวิทยาลัย
ฯ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
ในระดับอุดมศึกษา โดยการกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินการจัดทำแผน     กลยุทธ์  วิเคราะห์
องค์กร กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมาย 5 ปี จัดทำแผนงานและโครงการ การดำเนินการ กำกับติดตาม การประเมินความสำเร็จของแผนกล
ยุทธ์ (KPI Template) ประเมินกระบวนการ และการปรับปรุงแก้ไข 
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 

ประเมินตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 มีแผนกลยุทธ์ครบทุกพันธกิจ  

ข้อ 2 มีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ได้ตามกำหนดทั้งด้านระยะเวลาที่กำหนด  และการ 
ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 
 ข้อ 3 มีการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทุกพันธกิจทุกไตรมาส 
 ข้อ 4 ร้อยละ 80 ของโครงการในแผนกลยุทธ์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี 
เกณฑ์การประเมิน 
  1 คะแนน เท่ากับ มีการดำเนินการ  1 ข้อ 
  2 คะแนน เท่ากับ มีการดำเนินการ  2 ข้อ 
  3 คะแนน เท่ากับ มีการดำเนินการ  3 ข้อ 
  4 คะแนน เท่ากับ มีการดำเนินการ  4 ข้อ 
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5.ความรับผิดชอบ 
 หัวหน้างานยุทธศาสตร์ รองผู ้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รองผู ้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ 
 
6.ผังขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ: ระบบ และกลไกการจัดทำแผนกลยุทธ์   
วิธีปฏิบัติ 
 

ระบบ ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 

  

P  1.1 ทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ เสนอผู้อำนวยการพิจารณา  
1.2 ผู้อำนวยการอนุมัติคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์  
1.3 ประกาศแจ้งผู้ได้รับการแต่งตัง้
ทราบเพื่อเตรียมดำเนินการตามหน้าท่ีที่
กำหนด 

- ผู้อำนวยการ 
- งานยุทธศาสตร ์
- รองฯอำนวยการ 

1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง 
เรื่อง แต่งตั้งคณะ 
กรรมการจัดทำแผน
กลยุทธ์ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 คณะกรรมการจดัทำแผนกลยทุธ์
ประชุมกำหนดขั้นตอนแนวทางการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ ทบทวนกระบวนการ ความรู้
การจัดทำแผนกลยุทธ์  
2.2 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานดังนี้ 
  2.2.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์ของวงรอบ
ที่ผ่านมา 
  2.2.2 ทบทวนผลการดำเนินงานของ
แผนกลยุทธ์วงรอบที่ผา่นมา 
  2.2.3 ศึกษาแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
พระบรมราชชนก และแผนยุทธศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรม
ราชชนก  
  2.2.4 ทบทวนแผนการศึกษาแห่งชาติ  
  2.2.5 ทบทวนแผนสุขภาพแห่งชาต ิ
  2.2.6 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
สาธารณสุข 
  2.2.7 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตร ี
  2.2.8 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
  2.2.9 ทบทวนประกาศสภาการพยาบาล 
  2.2.10 ทบทวนเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง  

-คณะกรรมการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ 

1.รายงานการ
ประชุมคณะกรรม 
การจัดทำแผน 
กลยุทธ์ครั้งท่ี...วันท่ี
......วาระที่.....เรื่อง
การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและ
ความสอดคล้องของ
แผนยุทธศาสตร์กับ
แผนต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
2.รายงานการ
วิเคราะหส์ภาพ 
แวดล้อมและความ
สอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์กับแผน
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

เริ่มต้น 

 

 

 

 

 

 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 

2.กำหนดแนวทางการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ 
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ระบบ ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

2.3 รวบรวมรายงานการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและความสอดคล้องของ
แผนยุทธศาสตร์กับแผนต่างๆทีเ่กีย่วข้อง  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1  ว ิ เคราะห ์สภาพแวดล ้อมของ 
ว ิทยาล ัยฯ และกำหนดจ ุดย ืนทาง
ยุทธศาสตร์  โดยใช้ SWOT Analysis  
3.2 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด และ
ค่าเป้าหมาย 5 ปี  
3.3 จัดทำแผนงาน และโครงการขับ 
เคล ื ่ อนย ุทธศาสตร ์  ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
ที่กำหนด 
3.4 กำหนดงบประมาณการดำเนินงาน
การขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์สำหรับทุก
แผนงานโครงการในระยะ 5 ป ี
3.5 กำหนดแนวทางการติดตามประเมิน
ความสำเร ็จของแผนกลย ุทธ ์  (KPI 
Template)  
3.6 รวบรวมจัดทำเป็นร่างแผนกลยุทธ์ที่
มีฝ ่ายผ ู ้ร ับผ ิดชอบ เสนอกรรมการ 
บริหารพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
3.7 นำร่างแผนกลยุทธ์เสนอคณะกรรม 
การสถานศึกษา  
3.8 คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์
ดำเนินการรวบรวม ข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุง และจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ของ
วิทยาลัยฯ 

-คณะกรรมการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ 
-ผู้อำนวยการฯ 
-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 
 

1.ร่างแผนกลยุทธ์ 
2.รายงานประชุม
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯครั้งท่ี...
วันท่ี......วาระที่.....
เรื่อง การกำหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
และค่าเป้าหมาย 5 
ปี  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ดำเนินการประชาพิจารณ์ร่างแผน
กลยุทธ์ของวิทยาลัยฯ โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี ่ยวข้อง เช่น ผู ้ว่าราชการ
จังหวัด นายก อบจ. ตัวแทนแหล่งฝึก ผู้
ท ี ่ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ีย  คณะกรรมการ
วิทยาลัยฯเป็นต้น   
4.2 คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์
ดำเนินการรวบรวมข้อเสนอแนะ นำมา
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 

  

4.ประชาพิจารณ ์
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ระบบ ระบบ กลไก 
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 5.1 คณะกรรมการจดัทำแผนกลยุทธ์เสนอ
แผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยฯพิจารณาอนุมัติ  

5.2 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ
พิจารณา  หากเห็นชอบให้การอนมุัติ 
หากไม่เห็นชอบส่งกลับไปให้
คณะกรรมการจัดทำแผนทบทวน 

- คณะกรรมการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ 
- คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 
 

1.แผนกลยุทธ์  
 วิทยาลัยฯ   
 

D  
 
 
 
 
 

6.1 รองผู ้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และรอง
ผ ู ้อำนวยการฝ ่ายว ิจ ัย และบร ิการ
วิชาการ จัดทำร่างคำสั ่งการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ส ู ่ระด ับฝ ่าย และระดับ
บ ุคคล เสนอคณะกรรมการบร ิหาร
วิทยาลัยฯ 
  

- รองฯฝ่าย
อำนวยการ งาน
วิชาการ และงาน 
วิจัย บริการวิชา 
-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 
-ผู้อำนวยการฯ 
 

1.สำเนาคำสั่ง
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพุทธ
ชินราช เรื่อง การ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดแผน
กลยุทธ์และ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

   7.1 คณะกรรมการจดัทำแผนกลยุทธ์เสนอ
ร่างคำสั่งการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่ระดับ
ฝ่าย และระดับบุคคล เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯพิจารณา
อนุมัติ  
7.2 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
พิจารณา  หากเห็นชอบให้การอนุมัติ 
ห า ก ไ ม ่ เ ห ็ น ช อ บ ส ่ ง ก ล ั บ ไ ป ใ ห้
คณะกรรมการจัดทำแผนทบทวน 

- คณะกรรมการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ 
- คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 
 

1.ร่างคำสั่งถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยฯ   
 

  8.1 งานยุทธศาสตร์จัดประชุมทำความ
เข้าใจกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับใน
ประเด็นวิส ัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ย ุทธศาสตร ์  ค ่ า เป ้ าหมายต ัวช ี ้ วัด 
แผนงานโครงการ และถ ่ ายทอดสู่
ผ ู ้ร ับผิดชอบ พร้อมมอบเอกสารแผน 
กลยุทธ์ให้กับผู้เกี่ยวข้อง  
8.2 ผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทีร่ับผิดชอบ 

-งานยุทธศาสตร ์
-ผู้รับผดิชอบ
ยุทธศาสตร์และ
ตัวช้ีวัด 

-แผนกลยุทธ์ 

C  
 
 
 
 
 
 
 

9.1 กำกับติดตามการดำเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ รายไตรมาส ในประเด็นการ
บรรลุตัวชี้วัดที่กำหนด ของแผนกลยุทธ์
ตามค ่าเป ้าหมาย  ป ีงบประมาณที่
กำหนด และติดตามวงเงินงบประมาณที่
ใช ้ในการดำเนินการพร้อมทั ้งกำกับ
แผนงานโครงการที่กำลังจะดำเนินการ
ในไตรมาสต่อไป 

-หัวหน้างานแผน
และยุทธศาสตร ์
-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 
 

1.รายงานประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร ครั้งท่ี...วันท่ี
......วาระที่.....เรื่อง
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ รายไตรมาส
ที่ 1,2,3,4 

ไม่เห็นชอบ 

6.ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่
การปฏิบัต ิ

 

8. ประชุมชี้แจงแผน
กลยุทธศาสตร ์

เห็นชอบ 

5.พิจารณา 

9.กำกับติดตามผลการ
ดำเนินงาน 

 

7. เสนอร่างคำสั่งการ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ 
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ระบบ ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

9.2 สรุปผลการดำเนินงานการติดตาม
รายงานต ่อคณะกรรมการบร ิหาร
วิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
ในปรับปรุงผลการดำเนินงานต่อไป 

2.รายงานสรปุผล
การกำกับติดตาม
การดำเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์  
ไตรมาส ท่ี 1,2,3,4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์
ร ่ วมก ันประ เม ินความสำ เร ็ จของ
กระบวนการของระบบการจัดทำแผนกล
ยุทธ์จาก KPI ที ่กำหนดพร้อมปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขได้แก่ 
1) มีแผนกลยุทธ์ครบทุกพันธกิจ ได้แก่ 
พันธกิจผลิตบณัฑติพยาบาลที่มีคณุภาพ  
พันธกิจวิจัย และสร้างผลงานวิชาการด้าน
สุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคม  พันธกิจบริการวิชาการด้าน
สุขภาพใหสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน และสังคม พันธกิจทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
พันธกิจบริหารจดัการวิทยาลัยใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
2) มีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ได้
ตามกำหนดทั้งด้านระยะเวลาที ่
กำหนด  และการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนที่กำหนด 
3) มีการรายงานผลการกำกับติดตาม
การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทุกพันธ
กิจทุกไตรมาส 
4) ความสำเร ็จของแผนกลย ุทธ ์ทุก
โครงการ/กิจกรรมในทุกพันธกิจเป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี  
10.2 ประเมินผลลัพธ์และกระบวนการ
การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแนว
ทางการพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการ
ประเมินกระบวนการ 
10.3 คณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธน์ำ
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ข อ ง
กระบวนการของจัดทำแผนกลยุทธ์จาก 
KPI และการประเมินกระบวนการการ
จัดทำแผนกลยุทธ ์เสนอต่อกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

- รองฯกลุ่ม
อำนวยการ 
-งานยุทธศาสตร ์
- คณะกรรมการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ 

1.รายงานสรปุผล
การประเมินแผนกล
ยุทธ์และผลการ
ประเมิน
กระบวนการการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ 
 
 

10.ประเมิน
ความสำเร็จของ
กระบวนการของ

ระบบการจัดทำแผน
กลยุทธ์ 
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ระบบ ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

A   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.1 กรรมการบรหิารวิทยาลัยใหค้วาม
เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานการ
จัดทำแผนกลยุทธ์  และผลการประเมิน
กระบวนการ แนวทางการปรับปรงุ
พัฒนา จากผลการประเมินกระบวนการ 
และให้ข้อเสนอแนะ 
11.2 คณะกรรมการจดัทำแผนกลยุทธ์
รวบรวมความเห็นของกรรมการบริหาร
วิทยาลัยสรุปเป็นรายงานการนำผลการ 
ประเมินการดำเนินงานมาปรับปรงุแผน
กลยุทธ์ในปีการศึกษาต่อไป 

- หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร ์
- คณะกรรมการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ 
- คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยฯครั้งท่ี... 
วันท่ี......วาระที่.....
เรื่องรายงานผลการ
ดำเนินงานการจดัทำ
แผนกลยุทธ์  และผล
การประเมิน
กระบวนการจดัทำ
แผนกลยุทธ์   

  12.1 นำผลการประเมินและข้อเสนอ 
แนะจากคณะกรรมการบริหารไปปรับ 
ปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ
ต่อไป 
12.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / ถอดบทเรียน 
/เทียบเคยีงผลการดำเนินงานกับหน่วย 
งานท่ีคัดสรร เพื่อดำเนินการสู่แนว
ปฏิบัติที่ดี  
12.3 เผยแพร่แนวปฏิบัติทีด่ี  
 

- รองฯกลุ่ม
อำนวยการ 
- หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร ์
-คณะกรรมการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ 

1. รายงานการ
ประชุมคณะกรรม 
การจัดทำแผนกล
ยุทธ์ ครั้งท่ี...วันท่ี
......วาระที่...เพื่อ
พิจารณา เรื่อง    
นำผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ 
บริหารไปปรับปรุง
การดำเนินงาน
ปีงบประมาณต่อไป 
2.รายงานผลการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ / 
แนวทางปฏิบัติที่ดี  

  
 
 
 

 
 

  

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 แผนกลยุทธ์ของวงรอบที่ผ่านมา 
 7.2 ผลการดำเนินงานของแผนกลยุทธ์วงรอบที่ผ่านมา 
 7.3 แผนกลยุทธ์ของสถาบันพระบรมราชชนก  
 7.4 แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
 7.5 แผนการศึกษาแห่งชาติ  
 7.6 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 7.7 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
 7.8 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

12. ปรับปรุงผลการ
ดำเนินงาน 

 

สิ้นสุด 

ไม่อนุมัต ิ

11.พิจารณา 

อนุมัต ิ
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 7.9 ประกาศสภาการพยาบาล 
 7.10 แผนสุขภาพแห่งชาติ 

7.11 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557   
 7.12 เกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 
8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 

8.1 แบบฟอร์มแผนกลยุทธ์  
8.2 แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

 
9.การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ 

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
(พ.ศ.2560-

2570) 

เอกสาร และ 
Digital File 

2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ 

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
(พ.ศ.2560-

2570) 

เอกสาร และ 
Digital File 

3.รายงานการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและความ
สอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์กับแผนต่างๆ
ที่เก่ียวข้อง 

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
(พ.ศ.2560-

2570) 

เอกสาร และ 
Digital File 

4.ร่างแผนกลยุทธ์-แผน
กลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564) 

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
(พ.ศ.2560-

2570) 

เอกสาร และ 
Digital File 

5.รายงานประชุมกรรม 
การบริหารวิทยาลัยฯ 

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
 

เอกสาร และ 
Digital File 

6.สำเนาคำสั่งวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช เรื่อง การ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนกล
ยุทธ์และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
 

เอกสาร และ 
Digital File 

7.รายงานสรุปผลการ
กำกับติดตามการ

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
 

เอกสาร และ 
Digital File 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

ดำเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ ไตรมาส ที่ 1,2,3,4 
8.รายงานสรุปผลการ
ประเมินแผนกลยุทธ์และ
ผลการประเมินกระบวนการ
การจัดทำแผนกลยุทธ์ 

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
 

เอกสาร และ 
Digital File 

9.รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ ครั้งที่...วันที่
......วาระท่ี...เพ่ือ
พิจารณา เรื่อง นำผล
การประเมินและข้อ 
เสนอแนะจากคณะกรรม 
การบริหารไปปรับปรุง
การดำเนินงาน
ปีงบประมาณต่อไป 

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
(พ.ศ.2560-

2570) 

เอกสาร และ 
Digital File 

10.รายงานผลการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้/แนวทาง
ปฏิบัติที่ดี/รางวัล 

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
(พ.ศ.2560-

2570) 

เอกสาร และ 
Digital File 

 
10.ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์ที่สำคัญของกระบวนการนี้  คือความสำเร็จของการจัดทำแผนกลยุทธ์  4 คะแนน โดยมี 
 ข้อ 1 มีแผนกลยุทธ์ครบทุกพันธกิจ  

ข้อ 2 มีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ได้ตามกำหนดทั้งด้านระยะเวลาที่กำหนด  และการ 
ใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 
 ข้อ 3 มีการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทุกพันธกิจทุกไตรมาส 
 ข้อ 4 ร้อยละ 80 ของโครงการในแผนกลยุทธ์เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละปี 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.มีแผนกลยุทธ์ครบทุก
พันธกิจ 

 

1.แผนกลยุทธ์ครบทุกพันธกิจ ได้แก่ พันธกิจผลิต
บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ  พันธกิจวิจัย และสร้าง
ผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้อง 
การของสังคม  พันธกิจบริการวิชาการด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสังคม 
พันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

มี 
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ท้องถิ่น พันธกิจบริหารจัดการวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี - 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานแผน 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

2.มีการดำเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ได้ตามกำหนดทั้ง
ด้านระยะเวลาที่กำหนด  
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่กำหนด 

2.มีการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ได้ตามกำหนดทั้ง
ด้านระยะเวลาที่กำหนด  และการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนที่กำหนด 
 

 

มี 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี - 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานแผน 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

3.มีการรายงานผลการ
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ทุกพันธกิจทุกไตรมาส 

3.การรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ทุกพันธกิจทุกไตรมาส 

 

มี 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี - 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานแผน 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

4.ร้อยละของโครงการในแผน
กลยุทธ์ที่มีระดับความสำเร็จ
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
กำหนดในแต่ละปี 

4.ร้อยละของโครงการในแผนกลยุทธ์ที่มีระดับ
ความสำเร็จเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดในแต่
ละป ี

 

80 % 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนโครงการในแผนกล
ยุทธ์มีระดับความสำเร็จ
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
กำหนดในปีนั้นๆx 100 /
จำนวนโครงการในแผน 
กลยุทธ์ 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี 
 

รายงาน งานแผน 
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ระบบและกลไกการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 

รหัสเอกสาร PM-ST 02
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ 
 

1. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 
 
2. ขอบเขต    
 ระบบและกลไกการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี ประกอบด้วย การจัดทำแผนงาน และโครงการ
โดยกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ เพื่อให้บรรลุค่า
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์  การดำเนินการ กำกับติดตาม การประเมินความสำเร็จของแผนปฏิบัติการประจำปี 
(KPI Template) ประเมินกระบวนการ และการปรับปรุงแก้ไข 
 
3. คำนิยาม 
 การพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี หมายถึง กระบวนการจัดทำแผนงาน และโครงการโดยกำหนด
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์  การดำเนินการ กำกับติดตาม การประเมินความสำเร็จ
ของแผนงาน และโครงการ (KPI Template) ประเมินกระบวนการ และการปรับปรุงแก้ไข 
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 
 ระดบัความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  เท่ากับ 4 โดย 

 ระดับท่ี 1 มีแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์  
  ระดับท่ี 2 มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้ตามกำหนดทั้งด้านระยะเวลาที่
กำหนด  และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 
  ระดับท่ี 3 มีการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทุกไตรมาส 
  ระดับท่ี 4 ร้อยละ 80 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีที่บรรลุตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตามท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี 
 
5.ความรับผิดชอบ 
 หัวหน้างานยุทธศาสตร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รองผู ้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ 
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6.ผังขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ: ระบบและกลไกการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี 
 

วิธีปฏิบัติ 
วงจร

คุณภาพ 
ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 
P   

 
 

  

  1.1 ทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปเีสนอผู้อำนวยการ
พิจารณา  
1.2 ผู้อำนวยการอนุมัติคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบตัิการประจำป ี
1.3 ประกาศแจ้งผู้ได้รับการแต่งตัง้ทราบเพื่อ
เตรียมการดำเนินการตามหน้าท่ีที่กำหนด 
 

- ผู้อำนวยการ 
- งาน
ยุทธศาสตร ์
- รองฯ
อำนวยการ 

1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
 

  2.1 คณะกรรมการจดัทำแผนปฏบิัติการประจำปี
ประชุมกำหนดขั้นตอนแนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี  

-คณะกรรมการ
จัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

1.รายงานการประชุม
คณะกรรม การจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีครั้งท่ี...วันท่ี
......วาระที่.....เรื่อง 
กำหนดขั้นตอนแนว
ทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1 คณะกรรมการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการ
ประจำปี วิเคราะห์องค์กรและผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา และนำแผนกลยุทธ์มาเป็นแนวทางใน
การดำเนินงาน 
3.2 คณะกรรมการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการ
ประจำปี จัดทำร่างแผนงานและโครงการโดย
กำหนด วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความ สำเร็จของ
โครงการ ว ิ ธ ีดำ เน ินการ กล ุ ่ ม เป ้ าหมาย 
งบประมาณ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธ ิภาพ 
ประสิทธิผล ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจประเด็น
ย ุทธศาสตร ์ เป ้าประสงค์ เพื ่อให ้บรรล ุค่า
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ 
3.3 งานยุทธศาสตร ์นำร ่างแผนปฏิบ ัต ิการ
ประจำปี เสนอกรรมการบริหารพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ 

-คณะกรรมการ
จัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
-ผู้อำนวยการฯ 
-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
ฯ 
 

1. ร่างแผนปฏิบัติ
การประจำป ี
2. รายงานประชุม
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯครั้งท่ี...
วันท่ี......วาระที่.....
เรื่องรับรอง
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
 
 

เริ่มต้น 

1.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

2. กำหนดแนวทาง
การจัดทำแผนปฏิบตัิ

การประจำป ี

3.จัดทำแผนปฏิบตัิ
การประจำป ี
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 

3.4 คณะกรรมการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการ
ประจำปีของวิทยาลัยเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ 

  
 

 
                           

 
 
 

 

4.1 คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
เ สนอแผนปฏ ิบ ั ต ิ ก า รประจำป ี ต ่ อ คณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย ผู้อำนวยการพิจารณา
อนุมัติ  

4.2 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพิจารณาหาก
เห็นชอบให้การอนุม ัต ิ และมอบหมายงาน
ยุทธศาสตร ์จ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการ และงาน
การเงินจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณส่งคณะพยาบาล สบช.หากไม่
เห็นชอบส่งกลับคณะกรรมการจัดทำแผนฯ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

4.3 คณะกรรมการ คณะพยาบาลศาสตร์ให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการวิทยาลัยพยาบาลเสนอ
อธิการบดี 

4.4 อธิการบดีอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการ 

-คณะกรรมการ
จัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
-ผู้อำนวยการ 
 

 1.แผนปฏิบัติการ
ประจำปีวิทยาลัยฯ   
 

D  5.1 รองผู้อำนวยการแต่ละฝ่าย ร่วมถ่ายทอด
แผนงาน/โครงการตามแผน ปฏิบัติการประจำปี
สู่บุคคลผู้รับผิดชอบ5.2 งานยุทธศาสตร์จัดทำ
คำส ั ่ งมอบหมายแผนงาน/ โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีสู่บุคคล 
5.3 งานยุทธศาสตร์จัดประชุมทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบ
เอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีให้กับผู้เกี่ยวข้อง  

-รองฯฝ่าย
อำนวยการ งาน
วิชาการ และ
งานวิจัย บริการ
วิชา 
-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
ฯ 
 
 

1.สำเนาคำสั่ง
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพุทธ
ชินราช เรื่อง 
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบแผน
แผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
 

C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีรายไตรมาส พร ้อมท ั ้ งกำกับ
แผนงานโครงการที่กำลังจะดำเนินการในไตร
มาสต่อไป 
6.2 สรุปผลการดำเนินงานการติดตามรายงาน
ต ่อคณะกรรมการบร ิหารว ิทยาล ัยฯ เพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ในปรับปรุงผลการ
ดำเนินงานต่อไป 

-หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร ์
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
วิจัยบริการ
วิชาการ 
-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 

1.รายงานประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร ครั้งท่ี...วันท่ี
......วาระที่.....เรื่อง 
สรุปผลการกำกับ
ติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ ไตรมาส ท่ี 
1,2,3,4 

  
 
 
 

7.1 คณะกรรมการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการ
ประจำป ีร ่วมก ันประเม ินความสำเร ็จของ
กระบวนการของระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ

- รองฯกลุ่ม
อำนวยการ 
-งานยุทธศาสตร ์

1. รายงานสรุปผล
การประเมิน
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีและผลการ

7. ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

 

5.ถ่ายทอดแผนปฏิบตัิ
การประจำปีสู่การปฏิบตั ิ

 

6.กำกับติดตาม 
ผลการดำเนินงาน 

 

4.พิจารณา 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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ประจำป ีจาก KPI ท ี ่ กำหนดพร ้อมป ัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไขได้แก่ 
  1) มีแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์  
  2) ม ีการดำเน ินงานตามแผนปฏ ิบ ัต ิการ
ประจำปีได้ตามกำหนดทั ้งด้านระยะเวลาที่
กำหนด  และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่
กำหนด 
  3) มีการรายงานผลการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการประจำ ปีทุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทุกไตรมาส 
  4) ร้อยละ 80 ของโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดใน
แผนงาน และโครงการ และแผนกลยุทธ์ในแตล่ะ
ปี 
7.2  ประเมินผลลัพธ์และกระบวนการการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีและจัดทำแนวทางการ
พ ั ฒ น า / ป ร ั บ ป ร ุ ง ต า ม ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการ 
7.3 คณะกรรมการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการ
ประจำปีนำผลการประเมินความสำเร ็จของ
กระบวนการของจัดทำแผนกลยุทธ์จาก KPI 
และการประเมินกระบวนการระบบการจัดทำ
แ ผ น ป ฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ป ร ะ จ ำ ป ี เ ส น อ ต่ อ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

- คณะกรรมการ
จัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

ประเมิน
กระบวนการการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
 

A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 กรรมการบริหารวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการดำเน ินงานการการจ ัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีและผลการประเมิน
กระบวนการ แนวทาง การปรับปรุงพัฒนา จาก
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ก ร ะ บ ว น ก า ร  แ ล ะ ให้
ข้อเสนอแนะ 
8 .2 คณะกรรมการจ ัดทำแผนปฏ ิบ ัต ิการ
ประจำปีรวบรวมความเห็นของกรรม การบริหาร
วิทยาลัยสรุปเป็นรายงานการนำผลการประเมิน
การดำเนินงานมาปรับปร ุงแผนปฏิบ ัต ิการ
ประจำปีในปีการศึกษาต่อไป 

- หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร ์
- คณะกรรมการ
จัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
- คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
ฯ 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยฯครั้งท่ี...วันท่ี
......วาระที่.....เรื่อง ผล
การดำเนินงานการ
การจัดทำแผนปฏิบตัิ
การประจำปีและผล
การประเมิน
กระบวนการ 

  
 
 
 

9.1 นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบรหิารไปปรับปรุงการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณต่อไป 

- รองฯกลุ่ม
อำนวยการ 
- หัวหน้างาน
ยุทธศาสตร ์

9.1 รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ

8.พิจารณา 

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

9. ปรับปรุงผล 
การดำเนินงาน 
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9.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ถอดบทเรยีน /
เทียบเคียงผลการดำเนินงานกับหน่วยงานท่ีคัด
สรร เพื่อดำเนินการสู่แนวปฏิบัติทีด่ี  
9.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ดี  
 

-คณะกรรมการ
จัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

ประจำปีครั้งท่ี...วันท่ี
......วาระที่...เพื่อ
พิจารณา เรื่อง นำ
ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก
คณะ
กรรมการบริหารไป
ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน
ปีงบประมาณต่อไป 
9.2รายงานผลการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ / 
แนวทางปฏิบัติที่ดี / 
รางวัล 

 
 

  
 
 

  

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 แผนกลยุทธ์ 
 7.2 ผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปีในวงรอบที่ผ่านมา 
 7.3 แผนกลยุทธ์ของสถาบันพระบรมราชชนก  
 7.4แผนการศึกษาแห่งชาติ  
 7.5แผนสุขภาพแห่งชาติ 
 7.6 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
 7.7 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 
 7.8 ประกาศสภาการพยาบาล 
 7.9 เกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

7.10 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557   
8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี 
 8.2 แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 
9.การบันทึกเอกสาร 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.สำเนาคำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี เอกสาร และ 
Digital File 

สิ้นสุด 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

(พ.ศ.2560-
2570) 

2.รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
ครั้งที่...วันที่......วาระท่ี.....
เรื่อง กำหนดขั้นตอนแนว
ทางการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปี 

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
(พ.ศ.2560-

2570) 

เอกสาร และ 
Digital File 

3.รายงานประชุมกรรม 
การบริหารวิทยาลัยฯครั้ง
ที่...วันที่......วาระท่ี.....
เรื่องรับรองแผนปฏิบัติ 
การประจำปี 

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
(พ.ศ.2560-

2570) 

เอกสาร และ 
Digital File 

4.แผนปฏิบัติการประจำปี
วิทยาลัยฯ   

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
(พ.ศ.2560-

2570) 

เอกสาร และ 
Digital File 

5.สำเนาคำสั่งวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช เรื่อง มอบ 
หมายผู้รับผิดชอบแผน
แผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
(พ.ศ.2560-

2570) 

เอกสาร และ 
Digital File 

6.รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร 
ครั้งที่...วันที่......วาระท่ี
.....เรื่องสรุปผลการ
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์ ไตรมาส ที่ 1,2,3,4 

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
(พ.ศ.2560-

2570) 

เอกสาร และ 
Digital File 

7.รายงานสรุปผลการ
ประเมินแผนปฏิบัติการ
ประจำปีและผลการ
ประเมินกระบวนการ

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
(พ.ศ.2560-

2570) 

เอกสาร และ 
Digital File 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
8.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯครั้งที่...วันที.่.....
วาระที่.....เรื่อง ผลการ
ดำเนินงานการการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีและ
ผลการประเมินกระบวนการ 

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
(พ.ศ.2560-

2570) 

เอกสาร และ 
Digital File 

9.รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี
ครั้งที่...วันที่......วาระท่ี...
เพ่ือพิจารณา เรื่อง นำ
ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารไป
ปรับปรุงการดำเนินงาน
ปีงบประมาณต่อไป 

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
(พ.ศ.2560-

2570) 

เอกสาร และ 
Digital File 

10.รายงานผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ / 
แนวทางปฏิบัติที่ดี / 
รางวัล 

งาน
ยุทธศาสตร์ 

ตู้เก็บเอกสารงาน
ยุทธศาสตร์ 

10 ปี 
(พ.ศ.2560-

2570) 

เอกสาร และ 
Digital File 

 
10.ระบบการติดตามและประเมินผล 
 ผลลัพธ์ที่สำคัญของกระบวนการนี้  คือความสำเร็จของการจัดทำแผนกลยุทธ์  โดย 

ระดับท่ี 1 มีแผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์  
ระดับท่ี 2 มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้ตามกำหนดทั้งด้านระยะเวลาที่ 

กำหนด  และการใช้จ่างงบประมาณตามแผนที่กำหนด 
 ระดับที่ 3 มีการรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์ ทุกไตรมาส 
 ระดับที่ 4 ร้อยละ 80 ของโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีที่บรรลุตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามที่
กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี 
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ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.มีแผนปฏิบัติการประจำปี
ครบทุกประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.แผนปฏิบัติการประจำปีครบทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

มี 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์มจัดเก็บ หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี - 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานแผน 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

2.มีการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีได้
ตามกำหนดทั้งด้านระยะ 
เวลาที่กำหนด  และการใช้
จ่างงบประมาณตามแผนที่
กำหนด 

2.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีได้ตาม
กำหนดทั้งด้านระยะเวลาที่กำหนด  และการใช้จ่าง
งบประมาณตามแผนที่กำหนด 
 

 

มี 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์มจัดเก็บ หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี - 1 ครั้ง/ปี รายงาน งานแผน 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

3.มีการรายงานผลการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีทุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทุกไตร
มาส 

3.การรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีทุกประเด็นยุทธศาสตร์  
ทุกไตรมาส 

มี 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์มจัดเก็บ หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี 
 
 
 

- 1 ครั้ง/ปี 
 

รายงาน งานแผน 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
4.ร้อยละของโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจำปีที่
บรรลุตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตามท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติ
การประจำปี 

4. โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีที่บรรลุ
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

80 % 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์มจัดเก็บ หน่วยงาน
จัดเก็บ 

จำนวนโครงการใน
แผนปฏิบัติการประจำปีที่

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี 
 

รายงาน งานแผน 
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ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
บรรลุตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ตามท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติ
การประจำปีx 100 /จำนวน
โครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจำปทีั้งหมด 
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ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง  

และควบคุมภายใน 

รหัสเอกสาร PM-ST 03
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ 

 
1. วัตถุประสงค ์
       เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
 
2. ขอบเขต    
 ระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงาน
บริหารความเสี่ยง จัดทำคู่มือ การวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การประเมิน
ความเสี ่ยง จัดลำดับความเสี ่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี ่ยงการดำเนินการการกำกับติดตาม การ
ประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข 
 
3. คำนิยาม 
 การบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อให้
ระดับและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ทั้งในด้านกลยุทธ์ ด้านการ
ปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ โดยการวิเคราะห์ และระบุ
ความเสี่ยง/ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำกับติดตามการรายงานการจัดการความเสี่ยง การ
ประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข 
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 

 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เท่ากับ 4 โดย 
 ระดับท่ี 1 มีแผนบริหารความเสี่ยงครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้าน 

การปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ  ทั้งระดับแผนงาน และ
โครงการ 

 ระดับท่ี 2 การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้ตามกำหนด 
ทั้งด้านระยะเวลาที่กำหนด  และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 
  ระดับท่ี 3 มีรายงาน  ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ระดับท่ี 4 ระดับความเสี่ยงที่เกิดข้ึนลดลงหรือหมดไป 

 
5.ความรับผิดชอบ 
 หัวหน้างานยุทธศาสตร์ รองผู ้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รองผู ้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ 
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6.ผังขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ : ระบบ และกลไกการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 
 
วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  
 
 

   

P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ
กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน คัดสรร และแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ
ควบคุมภายใน (โดยมี ผู้อำนวยการเป็น
ประธาน) 
1.2 ผู้อำนวยการลงนามในคำสั่ง 
 

-คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

1. นโยบายการ
บริหารความเสี่ยง 
และควบคมุภายใน 
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนีพุทธชินราช 
2.สำเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารครั้งท่ี...วันท่ี
......วาระที่.....เรื่อง
การคัดสรรคณะ
กรรมการบริหาร
ความเสีย่งและควบคุม
ภายใน หน้า....  
3.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
ทบทวน และจัดทำคู่มือการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 
 
 
 
 

-คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

1.คู่มือการบริหาร
ความเสีย่งฯ 
2. สำเนารายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และควบคมุภายใน 
ครั้งท่ี...วันท่ี......วาระ
ที่.....เรื่องการจดัทำ
คู่มือการบรหิารความ
เสี่ยงหน้าที่...... 

  
 
 
 
 
 

3.1 คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง ฯ 
และผู้เกี ่ยวข้องซึ่งเป็นผู้แทนแต่ละฝ่าย
ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความเสี ่ยงที่
เกิดขึ้นตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมาของ
แต่ละฝ่าย วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

1.แผนบริหารความ
เสี่ยงฯ 
2.สำเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ครั้งท่ี

เริ่มต้น 

1.กำหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน คัดสรร 

และแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งและ 
ควบคุมภายใน 

3. จัดทำแผนบริหาร
ความเสีย่ง 

2. จัดทำคู่มือการ
บริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงฯนำผลการวิเคราะหค์วามเสีย่งแต่ละ
ฝ่ายมาประเมินโอกาส ผลกระทบและ
จัดลำดับความเสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง 
เสี่ยงต่ำ  
3.3 นำผลการจดัลำดับความเสี่ยงมา
จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กรโดย  
1) ทบทวนระบบความเสีย่ง และกลไก
การควบคุมที่มีอยู่  
2) ปรับปรุงระบบกลไก/จัดทำมาตรการ/
กำหนดกิจกรรมการแก้ไขปัญหา/การ
ป้องกันความเสี่ยง 
3)รวบรวมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ของวิทยาลัย 

...วันท่ี......วาระที่.....
เรื่องวิเคราะห์ ระบุ 
จัดลำดับ และจัดทำ
แผนบริหารความเสี่ยง 
หน้าท่ี...... 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1คณะกรรมการความเสี ่ยงเสนอแผน
บริหารความเสี ่ยงขององค์กรต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
4.2 คณะกรรมการบริหารพิจารณาหาก
เห็นชอบ อนุมัติให้ดำเนินการ และมอบ
ให้รองผู้อำนวยการทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้อง
นำไปดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยครั้งที่...วันท่ี
......วาระที่...เพื่อ
พิจารณา เรื่องแผน
บริหารความเสี่ยงของ
องค์กร หน้าท่ี...... 
2. แผนบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร 

D  
 
 
 
 
 

5.1 เผยแพร่ให้อาจารย์ที่เกี่ยวข้องทราบ 
5.2 ฝ่ายที่เกี ่ยวข้องนำแผนการบริหาร
ความเส ี ่ยงไปดำเน ินงานตามแผนที่
กำหนด 
 
 
 
 

ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 1.เอกสารการ
เผยแพร่แผนบรหิาร
ความเสีย่งของ
องค์กร 
2.แผนบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร 

C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 คณะกรรมการกำกับติดตามการ
ดำเนินการควบคุมความเสี่ยงตามแผนที่
กำหนดของหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ 
ตามระบบ  ดำเนินการทุก 6 เดือน ใน
ช่องทางต่างๆเพื่อประเมินความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น (การควบคุมเพียงพอ  ความเสี่ยง
ไม่เกิด  กรณีที่การควบคุมไม่เพียงพอมี
ความเสี่ยงเกิดขึ้นคณะกรรมการทบทวน
แนวทางการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม) 
(c1) 

-รองผู้อำนวยการ
ทุกฝ่าย 
-คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

1. Risk report รอบ 
6 เดือนและ12เดือน 
2. สำเนารายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
หน้าท่ี.......วาระที่
......... กำกับตดิตาม
การดำเนินงานตาม

อนุมัต ิ

ไม่อนุมัต ิ

5.ดำเนินงานตาม
แผนการบริหาร

ความเสีย่งท่ีกำหนด 

4. พิจารณา 

6.กำกับติดตาม 
ประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.2 ติดตามประเมินระดับความเสี ่ยงที่
กำหนดในแผนบริหารความเสี ่ยง(ว่ามี
เพิ่มขึ้นหรือลดลง) รายไตรมาส(c2) 
6.3 ติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเส ี ่ยง  และสร ุปผลการ
จัดการความเสี่ยงตลอดจน แนวทางการ
ควบค ุม ป ัญหาอ ุปสรรค เพ ื ่อจ ัดทำ
รายงานเสนอกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
(c3) 

แผนบริหารความ
เสี่ยงรอบ 6 เดือน 
3. สำเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
หน้าท่ี......วาระที่.. 
กำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงรอบ 
12 เดือน 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงฯ 
และผู้รับผิดชอบร่วมกันประเมินความ 
สำเร็จของกระบวนการของระบบการ
บริหารความเสี ่ยงจาก KPI ที ่กำหนด
พร้อมปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ได้แก่ 
1) มีแผนบริหารความเสี่ยงครบทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบตัิงาน 
ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัตติาม
กฎหมายระเบยีบ และข้อบังคับ 
2) แผนบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนิน 
การไดต้ามกำหนดทั้งระยะ  และงบ 
ประมาณ ตามที่กำหนด 
3) มีรายงานผลการบริหารความเสี ่ยง
ของแต่ละฝ่าย 
4) มีรายงานส่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 
5) ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นลดลงหรือ
หมดไป 
7.2 คณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบ
ร่วมกันประเมินกระบวนการระบบการ
บริหารความเสี่ยง และจดัทำแนวทางการ
พัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประเมิน
กระบวนการ 
7.3คณะกรรมการความเสี่ยงนำผลการ
ประเมินความสำเรจ็ของกระบวนการของ
ระบบการบริหารความเสี่ยงจาก KPI และ
การประเมินกระบวนการระบบการ
บริหารความเสี่ยงเสนอต่อกรรมการ 
บริหารวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

-รองผู้อำนวยการ
ทุกฝ่าย 
-คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

1. สำเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงครั้ง
ที่...วันท่ี......วาระที่...
เพื่อพิจารณา เรื่อง
การประเมินผลดำเนิน 
งานตามแผนบริหาร
ความเสีย่งตามKPI 
2. สำเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ
ครั้งที่...วันท่ี......วาระ
ที่...เพื่อพิจารณา เรื่อง
การประเมินกระบวน
ระบบการบริหาร
ความเสีย่ง 
3. สำเนารายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
วิทยาลัยครั้งที่...
วันท่ี......วาระที่...
เพื่อพิจารณา เรื่อง
การประเมินผล
ดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง
ตามKPIและการ
ประเมินกระบวน
ระบบการบริหาร
ความเสีย่ง 
 

7.ประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
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ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. 1 กรรมการบรหิารวิทยาลัยใหค้วาม
เห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ 
8. 2 คณะกรรมการความเสีย่งฯรวบรวม
ความเห็นของการรมการบริหารวิทยาลัย
นำมาประมวลและจดัทำรายงานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคมุภายในสำหรบั
หน่วยงานของรัฐ ส่งต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและนำผลการประเมินการ
ดำเนินงานมาจดัทำแผนบริหารความเสีย่ง
ในปีการศึกษาต่อไป 

-รองผู้อำนวยการ
ทุกฝ่าย 
-คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร 
2.รายงานการควบคมุ
ภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายในสำหรบั
หน่วยงานของรัฐ  
 

A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.นำผลการประเมิน และข้อเสนอ แนะ
จากคณะกรรมการ บรหิารวิทยาลยัไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศกึษา
ต่อไป 
10. แลกเปลี่ยนเรียนรู ้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติที่ดี 
11. เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

-รองผู้อำนวยการ
ทุกฝ่าย 
-คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

1.รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมินกระบวนการ 
2.รายงานแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ถอด
บทเรียนหรือเทียบ 
เคียงผลการดำเนิน 
งานกับหน่วยงานท่ี
คัดสรรรายงานแนว
ปฏิบัติที่ด ี
3.รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

     
 

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 คู่มือการบริหารความเสี่ยง 
 7.2  แผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรในปีงบประมาณที่ผ่านมา/ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  
 7.3  ม.79 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ .ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน 
และการตรวจสอบ มาตรา 39 
 7.4  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
 
8.แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
 - แบบฟอร์มการติดตามการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง (Risk report)  
 - แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544 
 

9.ประเมินผลมาปรับปรุง 
การดำเนินงาน 

8. พิจารณา 

สิ้นสุด 
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9.การบันทึกเอกสาร 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา

การจัดเก็บ 
วิธีการจัดเก็บ 

1.ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช เรื่องนโยบาย
และเป้าหมายการดำเนิน 
งานบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน  

ธุรการงาน
ยุทธศาสตร์ 

ห้องงาน
ยุทธศาสตร์ 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

2.คู่มือการบริหารความ
เสี่ยงเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

ธุรการงาน
ยุทธศาสตร์ 

ห้องงาน
ยุทธศาสตร์ 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.รายงานกรรมการ 
บริหาร 

ธุรการงาน
ยุทธศาสตร์ 

ห้องงาน
ยุทธศาสตร์ 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.แผนบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร 

ธุรการงาน
ยุทธศาสตร์ 

ห้องงาน
ยุทธศาสตร์ 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.รายงานการกำกับติด 
ตามการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 

ธุรการงาน
ยุทธศาสตร์ 

ห้องงาน
ยุทธศาสตร์ 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.รายงานผลการ
ประเมินกระบวนการ
และแนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

ธุรการงาน
ยุทธศาสตร์ 

ห้องงาน
ยุทธศาสตร์ 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

7.รายงานผลการประเมิน
กระบวนการบริหารความ
เสี่ยง 

ธุรการงาน
ยุทธศาสตร์ 

ห้องงาน
ยุทธศาสตร์ 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.รายงานการควบคุม
ภายในตามระเบียบคณะ 
กรรมการฯ 

ธุรการงาน
ยุทธศาสตร์ 

ห้องงาน
ยุทธศาสตร์ 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

9.รายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถอดบทเรียน 

ธุรการงาน
ยุทธศาสตร์ 

ห้องงาน
ยุทธศาสตร์ 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ ระดับความสำเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงเท่ากับ 4 โดย 
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 ระดับท่ี 1 มีแผนบริหารความเสี่ยงครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน  
ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ ทั้งระดับแผนงาน และโครงการ 

 ระดับท่ี 2 การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้ตามกำหนด 
ทั้งด้านระยะเวลาที่กำหนด  และการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด 
  ระดับท่ี 3 มีรายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ระดับท่ี 4 ระดับความเสี่ยงที่เกิดข้ึนลดลงหรือหมดไป 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1. แผนบริหารความเสี่ยง 1. มีแผนบริหารความเสี่ยงครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน 
ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับ 
ทั้งระดับแผนงาน และโครงการ 
 

มี (4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านกลยุทธ์ ด้าน
การปฏิบัติงาน  
ด้านการรายงาน  
ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ระเบียบ และ
ข้อบังคับ) 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

-ไม่มี  - 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานสารบรรณ
ของฝ่าย
ยุทธศาสตร์ 
 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2 การดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง 

2. การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสามารถ
ดำเนินการได้ตามกำหนด ทั้งด้านระยะเวลาที่
กำหนด  และการใช้จ่างงบประมาณตามแผนที่
กำหนด 

ดำเนินได้ตามที่
กำหนดทั้ง
ระยะ  และ
งบประมาณ 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

-ไม่มี  - 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานสารบรรณ
ของฝ่าย
ยุทธศาสตร์ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3. รายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงของแต่ละฝ่าย 

3. รายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่
กำหนด 
 

มีรายงานส่ง 
สบช. และสตง. 
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สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

-ไม่มี  - 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานสารบรรณ
ของฝ่าย
ยุทธศาสตร์ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  4. ระดับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน ลดลงหรือ 

หมดไป 
สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

-ไม่มี  - 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานสารบรรณ
ของฝ่าย
ยุทธศาสตร์ 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช   

รหัสเอกสาร PM-QA 01
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ 
 

 
1.วัตถุประสงค ์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ ให้มีผลลัพธ์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

  
2.ขอบเขต 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ประกอบด้วย
ขั้นตอนการวางแผนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย ในด้านการควบคุมคุณภาพ   การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ ดำเนินงานตามแผน ประเมินผลการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย และนำผลการประเมินไปปรับปรุง 

 
3.คำนิยาม 
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบ
ตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality 
Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั ่นใจในคุณภาพ และ
มาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 
 การควบคุมคุณภาพ หมายถึง การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อกำกับการดำเนินงาน
ของวิทยาลัยพยาบาลฯ ให้ได้ผลตามตัวบ่งชี้ที่กำหนด  

การตรวจสอบคุณภาพ หมายถึง กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ว่าวิทยาลัยพยาบาลฯ มีระบบ 
และกลไกควบคุมคุณภาพ และได้ปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกล่าว  รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

การพัฒนาคุณภาพ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อให้
ได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้   

การประเมินคุณภาพ   หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ
วิทยาลัยตามตัวบ่งชี้คุณภาพกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบ 
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ:  

4.1 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
4.2 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มากกว่า 3.01 
4.3 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพระดับวิทยาลัย มากกว่า 3.51 
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5.ความรับผิดชอบ 
 หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ  และผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลฯ 
 
6.ผังขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ : ประกันคุณภาพการศึกษา   
วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

 
   

P 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 รับนโยบายเกณฑ์มาตรฐานและตัว
บ่งช้ีการประกันคณุภาพของคณะ
พยาบาลศาสตร์และสถาบันพระบรม
ราชชนก 
1.2 วิเคราะห์ผลการประเมินคณุภาพ
ระดับหลักสตูรและระดับวิทยาลัย ในปี
ที่ผ่านมา 
1.3 ศึกษาองค์ประกอบคุณภาพ 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การตดัสิน
ตามคู่มือการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับอดุมศึกษา พ.ศ. 
2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สกอ. และเกณฑ์การรบัรอง
สถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล 
พ.ศ.2563 
1.4 วางแผนการประกันคณุภาพการ 
ศึกษาครอบคลมุด้านการควบคุมคณุภาพ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนา
คุณภาพและการประเมินคณุภาพ 
1.5 รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย
พยาบาลฯ เพื่อพิจารณา  

-หัวหน้างาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
-คณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

D 
 

 

2. คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั
พยาบาลฯ  พิจารณาแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา หากเห็นชอบให้การ
อนุมัติแผนและมอบผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการต่อไป  
   

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ 
ครั้งท่ี....../.......... 
ลว..................... 
วาระ.................... 

เริ่มต้น 

1.จัดทำแผน 
ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

2.พิจารณา 
 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ดำเนินการตามแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนี ้
3.1 การควบคุมคุณภาพ ดำเนินการโดย 
3.1.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
จำนวน 3 ชุด  คือ 
ชุดที่ 1 คณะกรรมการประกันคณุภาพ
การศึกษาวิทยาลยัพยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช ประกอบด้วย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธาน
คณะกรรมการ  ผู้ทรงคณุวุฒิด้านการ
ประกันคณุภาพ ผู้ใช้บริการ  ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้แทนนักศึกษา   
ชุดที่ 2 คณะกรรมการดำเนินงานประกนั
ค ุณภาพการศ ึกษา  ประกอบด ้ วย
ผู้อำนวยการเป็นประธานคณะกรรมการ  
รองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน  หัวหน้า
ภาควิชา   
และชุดที ่  3 คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย
ผ ู ้อำนวยการว ิทยาล ัยเป ็นประธาน
คณะกรรมการ  อาจารย์/ข้าราชการที่
ผ ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู ้ประเมิน
ค ุ ณ ภ า พห ร ื อ ห ล ั ก ส ู ต ร ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการประเม ินคุณภาพของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) หรือสถาบันพระบรมราชชนก 
(สบช.)  มีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 
3.1.2 กำหนดนโยบายการประกั น
คุณภาพการศึกษา เสนอคณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยพยาบาลฯ และ เผยแพร่
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา  
3.1.3 จัดทำคู ่ม ือการประกันคุณภาพ
การศ ึกษาของว ิ ทยาล ั ยพยาบาลฯ 
เผยแพร ่ให ้ผ ู ้ เก ี ่ ยวข ้องนำไปใช ้ เป็น
แนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลฯ 
3.1.4 มอบหมายผู ้ร ับผิดชอบตัวบ่งช้ี
คุณภาพระดับบุคคล ระดับงาน และ
ระดับฝ่าย  โดยพิจารณาจากหน้าที่
ความร ับผ ิดชอบตามโครงสร ้างการ

-หัวหน้างานงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ
และผูเ้กี่ยวข้อง 

1. คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
ประกันคณุภาพ
การศึกษาวิทยาลยั
พยาบาลบรมราช
ชนนี พุทธชินราช 
2.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
3.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
4.นโยบายการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
5.คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย
พยาบาลฯ 
6.คำสั่งวิทยาลัย
พยาบาลฯ 
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี
คุณภาระดบับุคคล  
ระดับงาน และ
ระดับฝ่าย 
7. โครงการและสรุป
โครงการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพแก่บุคลากร     

3.ดำเนินงาน 
ตามแผนที่ก าหนด 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บร ิหารงานของว ิทยาล ัยพยาบาลฯ   
พร้อมทั ้งกำหนดค่าเป้าหมายเพื ่อวัด
ความสำเร็จการดำเนินรายตัวบ่งช้ี 
3.1.5 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพแก่บุคลากร  โดย
การจ ัดประช ุมช ี ้แจง องค ์ประกอบ
คุณภาพ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน  
ตลอดจนการเตรียมและจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
3.1.6 เสนอชื ่ออาจารย์/บุคลากรของ
วิทยาลัย/ ผู ้เกี ่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนาทั ้งระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
ประก ันคุณภาพการศึกษาที ่จ ัดโดย
หน่วยงานภายในและหรือภายนอก
สถาบันพระบรมราชชนก 
3.1.7 จัดเวทีแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้การ
ดำเน ินงานการประก ันค ุณภาพแก่
บุคลากรทุกระดับโดยให้บุคลากรที่ได้รับ
อนุมัติเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา นำ
ความร ู ้ มา เผยแพร ่ก ับผ ู ้ ร ่ วมงาน/
ผู้เกี่ยวข้องภายหลังการเข้าร่วมประชุม
อบรมสัมมนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
ดำเนินการโดย 
3.2.1 จัดทำแบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ และ
สำเนาเอกสารและ/หรือส่ง Electronic 
File แก่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี/
องค์ประกอบคุณภาพทุกคนเพื่อรายงาน
ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีคณุภาพที่
ได้รับมอบหมาย เสนอหัวหน้างาน/
หัวหน้าภาควิชา   รองผู้อำนวยการฝ่าย 
ปีละ 2 ครั้ง (เดือนธันวาคมและเดอืน
มิถุนายน ปีถัดไป) พร้อมท้ังแจ้ง
กำหนดการส่งข้อมูลกลับ  เพื่อรวบรวม
ข้อมูลผลการดำเนินงาน เสนอต่อ
คณะกรรมการดำเนินงานประกัน
คุณภาพ/คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ เพื่อพิจารณา/ให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อไป 

-หัวหน้างานงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวย 
การและผู้เกีย่ว 
ข้อง 

1.รายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัว
บ่งช้ีคุณภาพระดับ
ฝ่าย รอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือน 

3.ดำเนินงาน 
ตามแผนที่ก าหนด 
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3.2.2 จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
ตามวงรอบปีการศึกษา (เดือนตุลาคมถึง
เด ือนพฤษภาคมป ีถ ัดไป)  โดยรอง
ผ ู ้อำนวยการทุกฝ ่าย  ห ัวหน ้างาน 
ห ัวหน ้ าภาคว ิชาท ุกภาคว ิชา และ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  

  
 

3.3 การพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการโดย 
ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ตามข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ 
 

-หัวหน้างานงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 

1.รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement 
Plan)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 การประเมินคุณภาพ  ดำเนินการ
โดย 
3.4.1 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับฝ่าย ภายในเดือนมิถุนายน  และ
ดำ เน ินการตามแผนท ี ่ กำหนด ซึ่ ง
ประกอบด้วยการตรวจเยี่ยม  การตรวจ
หลักฐาน  การสัมภาษณ์  สรุปผลการ
ประเม ินและจ ัดทำรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร  ภายใน 2 
ส ั ป ด า ห ์ ห ล ั ง ก า ร ปร ะ เ ม ิ น   โ ด ย
คณะกรรมการประเม ินคุณภาพของ
วิทยาลัยพยาบาลฯ   
3.4.2 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาลัย จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ระดับ
หลักส ูตร ระดับวิทยาลัย  พร ้อมทั้ง
จ ัดเก ็บเอกสารหลักฐานในแฟ้มและ
จัดส่งงานธุรการของแต่ละฝ่ายตามตัว
บ่งช้ีที่ได้รับมอบหมาย  ผู้รับผิดชอบงาน
ธุรการฝ่าย Scan หลักฐานทุกรายการใน
ร ูปแบบ Electronic file  และบันทึก
ข้อมูลในฐานข้อมูล CHE QA Online 
พ ร ้ อ ม จ ั ด ส ่ ง  User name แ ล ะ 
Password  และ/หรือเล่มรายงานการ
ประเม ินตนเองระด ับว ิทยาล ัยต่ อ
ประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
2-4 สัปดาห์ก่อนกำหนดการประเมิน  
และรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

-หัวหน้างานงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานการ
ประเมินตนเองเพื่อ
รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสตูร และระดับ
วิทยาลัย 
2. คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหลักสตูร และ
ระดับวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.ดำเนินงานตามแผน 
(ต่อ) 
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ภายในระดับวิทยาลัยตามวัน เวลา ที่
กำหนด (ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน) 

  

C 
 

4.1 หัวหน้างานประกันคุณภาพการ 
ศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 
ประเมินผลการดำเนินงานของระบบ
ตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของระบบได้แก ่
   1) วิทยาลัยพยาบาลฯมผีลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
   2) วิทยาลัยพยาบาลฯ มผีลการ
ประเมินคุณภาพระดับหลักสตูร 
มากกว่า 3.01 
   3) วิทยาลัยพยาบาลฯ มผีลการ
ประเมินคุณภาพระดับวิทยาลัย มากกว่า 
3.51 

หัวหน้างานงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 

1.รายงานการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานการ
กำกับติดตามการ
ประกันคณุภาพ
ระดับวิทยาลัย 
2. รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
หลักสตูรและระดับ
วิทยาลัย 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. หัวหน้างานงานประกันคุณภาพ
การศ ึกษา  รองผ ู ้ อำนวยการฝ ่ าย
อำนวยการ และผู ้เกี ่ยวข้องร่วมกัน 
ประเมินกระบวนการประกันคุณภาพ
การศ ึกษา และจ ัดทำแนวทางการ
พัฒนาตามผลการประเมินกระบวนการ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
4.3 นำผลการประเมินในข้อ 4.1 และ 
4.2 รายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ เพื่อรับข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนา 

หัวหน้างานงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ
และผูเ้กี่ยวข้อง 

1.รายงานผลการ
ประเมิน
กระบวนการและ
แนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 
2.รายงานผลการ
ประเมิน
กระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
และแนวทางพัฒนา
ตามผลการประเมิน 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.  คณะกรรมการบร ิหารว ิทยาลัย
พยาบาลฯ พิจารณาแนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ
และกระบวนการประก ันค ุณภาพ
การศึกษา และให้ข้อเสนอแนะ 
 

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ 
 
 
 
 

1.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ 
ครั้งท่ี....../......... 
ลว.......วาระ.......... 

5. พิจารณา 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

4.การประเมินผล
การดำเนินงาน 
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A 
 
 
 

 
 
 
 

6. 1นำผลการประเม ินการประกัน
คุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาล
ฯไปปร ับปร ุ งการดำ เน ินงานในปี
การศึกษาต่อไป 
6.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติที่ดี 
6.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ดีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

-หัวหน้างานงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ
และผูเ้กี่ยวข้อง 
 
 
 
 

1.รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2.รายงานสรปุผล
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
ถอดบทเรียน หรือ
เทียบเคียงผลการ
ดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร  
3.แนวปฏิบัติที่ดีการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
4.รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

 
 

 
 

  

 
7. เอกสารอ้างอิงท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 7.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 7.3 คู่มือเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2563 
 7.4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาลัย วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ประจำปีการศึกษา 2562 
 7.5 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 2564 
 7.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
 7.7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 (17 สิงหาคม 2561) 
 7.8 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ 
พ.ศ. 2561 (12 พฤศจิกายน 2561) 
 
8.แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
 แบบฟอร์มการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับ
วิทยาลัย 
 
 
 
 
 

สิ้นสุด 

6.นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุง 
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9. การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.รายงานการประเมิน
ตนเองเพ่ือรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และระดับ
วิทยาลัย 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

5 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.แฟ้มหลักฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

5 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

5 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ประกัน
คุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี พุทธชินราช 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

9.รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรและระดับ
วิทยาลัย 

งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ห้องประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

1 ปี - เล่มเอกสาร 
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10. ระบบการติดตาม และประเมินผล   
ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 
10.1 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที ่ 1 การกำกับ

มาตรฐาน 
10.2 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มากกว่า 3.01 
10.3 วิทยาลัยพยาบาลฯ มีผลการประเมินคุณภาพระดับวิทยาลัย มากกว่า 3.51 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.คุณภาพของการกำกับ
มาตรฐานระดับหลักสูตร 

1.ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 

ผ่าน 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี 
 

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร งานประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

2.คุณภาพระดับหลักสูตร 2.ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มากกว่า 3.01 
สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ

รายงานผล 
แบบฟอร์ม

จัดเก็บ 
หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี 
 

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร งานประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

3.คุณภาพระดับวิทยาลัย 3.ผลการประเมินคุณภาพระดับวิทยาลัย มากกว่า 3.51 
สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ

รายงานผล 
แบบฟอร์ม

จัดเก็บ 
หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี 
 

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร งานประกัน
คุณภาพ

การศึกษา 
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ระบบและกลไกการกำกับติดตามการประกัน 

คุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย 

รหัสเอกสาร PM-QA 02
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

 หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ 

 
1. วัตถุประสงค์   

เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้วิทยาลัยฯมีการกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรและวิทยาลัยให้บรรลุตามเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด 

 
2. ขอบเขต    
        กระบวนการกำกับติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและวิทยาลัย  เป็น
การติดตามตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา การนำผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการ 
3. คำนิยาม 

การกำกับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย หมายถึง กระบวนการสนับสนุน 
ส่งเสริมให้บุคลากรที ่เกี ่ยวข้องมีความรู ้ ความเข้าใจ เกี ่ยวกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
กระบวนการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)และการประเมิน
ค ุณภ าพ  (Quality Assessment) เ พ ื ่ อ ใ ห้ ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า รป ร ะก ั น ค ุณภ า พกา ร ศ ึ ก ษ า เป ็ น ไ ป  
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะที่สภาการพยาบาลกำหนด
และตามประกาศกระทรวงศ ึกษาธ ิการว ่ าด ้ วย  เกณฑ ์มาตรฐานหล ักส ูตรระด ับปร ิญญาตรี      
พ.ศ.2558 ซ่ึงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรมี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

   องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
   องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
   องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
   องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
   องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
   องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การประกันคุณภาพระดับคณะมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
   องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
   องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
   องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
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4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 
 4.1 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

4.2 ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.01 จากคะแนนเต็ม 5 
4.3 ผลการประเมินระดับหลักสูตรดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 4.4 ผลการประเมินคุณภาพระดับวิทยาลัยมากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. ความรับผิดชอบ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 
6. ผังขั้นตอน และการปฏิบัติงาน 
    ชื่อกระบวนการ: การกำกับติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย 
วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 
   

P  
 
 
 
 
 
 
 
 

                

1) คณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตร
ประชุมเพื่อจัดทำแผนบริหารหลักสูตรที่
ครอบคล ุมการตรวจสอบและกำกับ
ติดตามการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามที่กำหนด 
2) คณะกรรมการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาประชุมวางแผนและ
ออกแบบการกำกับติดตาม 
 
 

-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.รายงานการ
ประชุม 
2.แผนบริหาร
หลักสตูร 
3) แบบติดตามผล
การดำเนินงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสตูรและระดับ
วิทยาลัย 

D  2.1 ฝ่ายวิชาการและฝ่ายอำนวยการ 
ประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ้ เพื่อ
ดำเน ินการตามเกณฑ ์การประกัน
คุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย 
 

-รองผู้อำนวยการ 
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
- หัวหน้างาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

1.รายงานการ
ประชุม 
  
 

D  3.1 กรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผล
การดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร
ทั ้งผลการดำเนินการและระบบและ
กลไกภายในฝ่ายวิชาการ อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปี ตามภาคการศึกษา 
 

-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการและ
อำนวยการ 
-คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
-หัวหน้างานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

1.บันทึกรายงานผล
การกำกับติดตาม
หรือรายงานการ
ประชุม 
 

เริ่มต้น 

1.วางแผนตรวจสอบและ
กำกับติดตามการประกัน
คุณภาพหลักสตูรตามที่
กำหนดใน มคอ. 2 และ

ในแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

3.ติดตามผลการ
ดำเนินงานประกัน

คุณภาพหลักสตูรและ
วิทยาลัย 

 

2.มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
เพื่อดำเนินการตาม
เกณฑ์การประกัน

คุณภาพหลักสตูรและ
วิทยาลัย 

22 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 งานประก ันค ุณภาพการศ ึกษา
ต ิดตามผลการดำเน ินงานประกัน
คุณภาพระดับวิทยาลัยจากผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี ้อย่างน้อย 2 ครั ้ง/ปี วงรอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน  
3.3 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและ
เสนอแนวทางการพัฒนา 
3.4 จัดทำรายงานผลการกำกับติดตาม
การดำเนินงานและแนวทางการพัฒนา 

  

C  4.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อประเมิน
ก ร ะบวนกา รกำก ั บ ต ิ ด ต าม  ก า ร
ดำเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรและ
วิทยาลัย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
 

- คณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

1.รายงานการ
ประชุม 

C  5.1 งานประก ันค ุณภาพการศ ึกษา
รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตรและวิทยาลัย
รวมทั้งผลการประเมินกระบวนการ ให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

- งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 

C                         
 

6.1 คณะกรรมการบร ิหารว ิทยาลัย
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

- คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 
 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.1 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป 
7.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติที่ดี 
7.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

- คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  
- รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง 
- คณะกรรมการ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1. รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2. รายงาน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
ถอดบทเรียน หรือ
เทียบเคียงผลการ
ดำเนินงานกับหน่วย 
งานท่ีคัดสรรรายงาน 
แนวปฏิบัติที่ด ี
3. รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

  
 
 

   

ไม่อนุมัติ 

อนุมัต ิ

4.ประเมินกระบวนการ
กำกับติดตามการ
ประกันคณุภาพ

หลักสตูรและวิทยาลัย 
 

5.รายงานผลการ
ดำเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริหาร 

 

สิ้นสุด 

6.พิจารณา 

7. นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 
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7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
7.1 มคอ.2 (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต....)  
7.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
7.3 คู่มือเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2563 
7.4 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 2564 

8. แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
8.1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการ....(มคอ.7) 
8.2 แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับ

วิทยาลัย 
 

9.การบันทึกเอกสาร 
ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา

การจัดเก็บ 
วิธีการจัดเก็บ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรม การ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธชินราช 

- ธุรการ
วิชาการ 
- งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

- ห้องวิชาการ  
- ห้องประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร 

ธุรการวิชาการ ห้องวิชาการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
- เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  

10.1 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
10.2 ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.01 จากคะแนนเต็ม 5 
10.3 ร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้การกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน 
10.4 ผลการประเมินคุณภาพระดับวิทยาลัย มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1. คุณภาพของการกำกับ
มาตรฐานระดับหลักสูตร 

1.ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  
5 ข้อ 

ผ่าน 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี ไม่มี 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานสารบรรณ
ของฝ่าย
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วิชาการและ
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2. คุณภาพระดับหลักสูตร 2.ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร มากกว่าหรือ

เท่ากับ 3.51  
สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี ไม่มี 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานสารบรรณ
ของฝ่าย
วิชาการและ 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

    งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3. ผลการกำกับการดำเนิน 
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรและวิทยาลัย 

3.ผลการประเมินตัวบ่งชี้การกำกับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและ
วิทยาลัย 6 ข้อ 

   ผ่าน 6 ข้อ 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี ไม่มี 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานสารบรรณ
ของฝ่าย
วิชาการและ
งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
4. คุณภาพระดับวิทยาลัย 4. ผลการประเมินคุณภาพระดับวิทยาลัย  มากกว่า 3.51 
สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี ไม่มี 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
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ระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รหัสเอกสาร PM-HR 01
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

 หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ 

1. วัตถุประสงค์   
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของวิทยาลัยฯ ให้มีจำนวนเพียงพอ มีคุณวุฒิและ

คุณสมบัติความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือกำกับติดตาม และบริหารผลการบริหารงาน    การสร้าง
ขวัญและกำลังใจ และธำรงรักษา บุคลากรไว้ในระบบ 

 
2. ขอบเขต    
       ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผนการบริหารอาจารย์ และบุคลากร 
จัดทำแผน การบริหารอาจารย์และบุคลากร ดำเนินงานตามแผน ประเมินผลการบริหารอาจารย์และบุคลากร 
และนำผลการประเมินไปปรับปรุงใช้ 

  
3. คำนิยาม 

ทรัพยากรบุคคล หมายถึง บุคลากรของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากร
สายสนับสนุน ที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา แบ่งออกเป็นตำแหน่งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ 

บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจำ ที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาประกอบไปด้วย ข้าราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
 บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ ที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา สนับสนุนด้านวิชาการ ด้าน
งานวิจัย และบริการวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 

4.1 อัตราส่วนจำนวนอาจารย์พยาบาลประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่เกิน 1:6 (FTES) 
4.2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไม่

น้อยกว่า      ร้อยละ 40 
4.3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์

ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อปี 
4.4 ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายสนับสนุน มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ขึ้นไป ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่

น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4.5ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีระดับความพึงพอใจ ต่อ ระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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5. ความรับผิดชอบ 
 หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 
 
6. ผังขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ: การบริหารทรัพยากรบุคคล 
วิธีปฏิบัติ 
 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 
 

  

P  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.วิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรทั้ง
ระบบ 
2.2 การวางแผนทดแทน (สรรหา)อัตรา 
กำลังของอาจารย์และบุคลากร ในกรณี
ที่เกษียณอายุราชการ  การลาออก การ
ลาศึกษาต่อ  การย้ายที ่ทำงาน  หรือ
เปลี่ยนแปลงหน้าท่ี 
2.3 วางแผนระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติราชการและการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
2.4 วางแผนการจัดทำคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกระดับ 
2.5 วางแผนกิจกรรมการธำรงรักษา 
บุคลากรไว้ในระบบ ในกรณีเกษียณ และ
การสร้างแรงจูงใจ เช่น การให้สวัสดิการ 
รางวัลเชิดชูเกียรติ งบประมาณในการ
อบรมพัฒนา การสนับสนุนการศึกษาดู
งาน ตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น 
2.6 รองผู ้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อ
พิจารณา 

-งานทรัพยากร
บุคคลฯ 
-คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

 

 

D  3.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ  
พิจารณา หากเห็นชอบให้การอนมุัติ
แผนและมอบผูเ้กี่ยวข้องดำเนินการ
ต่อไป   
 
 

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 
 

1.รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ 

  
 

4.1 ดำเนินการสรรหาทดแทนตาม
โครงการที่กำหนด  

-งานทรัพยากร
บุคคลฯ 

-คำสั่งแต่งตั้ง-
คณะกรรมการ

อนุมัติ 

3.ขออนุมัติแผนการ 
บริหารอาจารย์ 
และบุคลากร 
 

ขออนุมัติแผน 

1.เริ่มต้น 

 

2.จัดทำแผน 
การบริหาร
อาจารย์และ

บุคลากร 
 

ไม่อนุมัติ 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2 จัดประชุมลงนามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกระดับ 
4.3 ดำเนินการประชุมประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ โดย  
4.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
ปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดร่างตัวชี ้วัด 
หล ั ก เ กณฑ ์ และรายละ เอ ี ยดกา ร
ประเมินผล 
 4.3.2 เสนอร่างตัวชี้วัดหลักเกณฑ์และ
รายละเอียดการประเมินผล ประชา
พิจารณ์ 
4.3.3 นำผลการประชาพ ิจารณ ์มา
สร ุปผลและคณะกรรมการบร ิหาร
วิทยาลัย (กกบ.) 
4.3.4 เผยแพร่ประกาศให้บุคลากรทุก
ระดับทราบก่อนการประเมินอย่างน้อย 
6 เดือน 
4.3.5 คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการ
การปฏิบัติราชการด้านผลสัมฤทธิ์ของ
งานวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ ทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารงาน 
และผู ้ประเมินสมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงาน (Core Competencies) 
4 .3 .6 ดำ เน ินการประเม ินผลการ
ปฏิบัติงานและการเลื ่อนขั้นเงินเดือน
ตามระบบที่ คณะพยาบาลศาสตร์
กำหนด 
4.3 .7 สร ุปผลการประเม ินและให้
บุคลากรลงนามรับทราบผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการเพื ่อรายงานผลต่อ
อธิการบดี สบช. 
 4.3.8 ดำเนินการโครงการธำรงรักษา
อาจารย์และบุคลากรตามแผน 

-คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

บริหารทรัพยากร
บุคคล 
-รายงานการประชุม 
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

C เล็ก  
 
 
 
 
 
 
 

5.1.หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลฯ รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ประเมินผล
การดำเนินงานของระบบตามตัวชี ้วัด
ความสำเร็จของระบบได้แก่ 
1)อัตราส่วนจำนวนอาจารย์พยาบาล
ประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ไม่
เกิน 1:6 (FTES) 

-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคลฯ 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 
-หัวหน้างานวิจัยฯ 
-งานวิชาการ 

1.รายงานการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน การ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

4.ดำเนินงาน 
ตามแผน 
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ไม่อนุมัต ิ

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
3)ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของ
ผลงานทางว ิ ช าการของอาจ า รย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ ประจำ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ต่อปี 
4 )  ร ้ อยละ  80  ของบ ุ คลากรสาย
สนับสนุน มีผลการปฏิบัต ิงานอยู ่ใน
ระดับดี ขึ้นไป ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5) ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุนมีระดับความพึงพอใจ 
ต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

-คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

C ใหญ่   6.1. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลฯ รอง
ผ ู ้อำนวยการฝ ่ายอำนวยการ และ
ผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน ประเมินกระบวนการ
บร ิหารทร ัพยากรบุคคล และจัดทำ
แนวทางพัฒนาตามผลการประเมิน  
6.2 นำผลการประเมินในข้อ1และ2และ
แนวทางการพัฒนาตามผลการประเมิน 
รายงานต ่อคณะกรรมการบร ิหาร
วิทยาลัยเพื ่อร ับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา 
 

-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคลฯ 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

1.รายงานผลการ
ประเมินกระบวน 
การและแนว
ทางการพัฒนาตาม
ผลการประเมิน 
2.รายงานผลการ
ประเมิน
กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
และแนวทางพัฒนา
ตามผลการประเมิน 
 

  7.1 คณะกรรมการบร ิหารว ิทยาลัย
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 
 
 

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 

A  
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป 
8.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติที่ดี 
8.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคลฯ 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

1.รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2.รายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคยีงผลการ
ดำเนินงานกับหน่วย 
งานท่ีคัดสรรราย  
งานแนวปฏิบัติที่ด ี

อนุมัต ิ

8. นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 

7.พิจารณา 
 

6.การประเมินผล
กระบวนการ 

5.การประเมินผลการ
ดำเนินงาน 



คู่มือบริหารคุณภาพ (ฉบับปรับปรงุ 2564) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช    หน้า | 260 
 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

3.รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

   
 

  

7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
 7.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  
 7.2ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 7.3 คู่มือเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562 
 7.4 ทำเนียบรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 
 7.5 ทำเนียบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.6 ทำเนียบรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน 
 7.7 คู่มือการบรรยายลักษณะงาน และขอบเขตของงาน 
8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบฟอร์มคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
 8.2 แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการ  
 8.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน  
 8.4 แบบประเมินผลการปฏิบัตริาชการด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (Core Competencies) 
 8.5 แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
9.การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช เรื่อง
หลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 

ห้องธุรการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็คโทรนิกส์ 
 

2.แฟ้มคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 

ห้องธุรการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็คโทรนิกส์ 

3.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  

งานการ
เจ้าหน้าที่ 

ห้องธุรการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็คโทรนิกส์ 

สิ้นสุด 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

4.แฟ้มสรุปรายงานผล
การปฏิบัติราชการ 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 

ห้องธุรการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็คโทรนิกส์ 

5.รายงานสรุปการ
ประเมินความพึงพอของ
บุคลากรต่อระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 
 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 

ห้องธุรการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็คโทรนิกส์ 

10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 

10.1 อัตราส่วนจำนวนอาจารย์พยาบาลประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่เกิน 1:6 (FTES) 
10.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 40 
10.3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์

ประจำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อปี 
10.4 ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายสนับสนุน มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ขึ้นไป ค่าคะแนนเฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
10.5 ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนมีระดับความพึงพอใจ ต่อระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1. อัตราส่วนจำนวนอาจารย์
พยาบาลประจำต่อนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า 

1 อัตราส่วนจำนวนอาจารย์พยาบาลประจำต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  

ไม่เกิน 1:6 
(FTES) 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

คำนวณสูตร เล่มสภาฯ หน้า 
6-7  

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานการ
เจ้าหน้าที่ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2. คุณวุฒิของอาจารย์
ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ประจำ 

2 ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์
ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

หน้า 6-7 เล่มสภาฯ ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานการ
เจ้าหน้าที่ 
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ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3. ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
และอาจารย์ประจำ 

3 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์
ประจำ  

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ต่อ
ปี 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

เล่ม สกอ. หน้า 112 บช.2.3 ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานการ
เจ้าหน้าที่ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
4.ประสิทธิภาพ ของการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ขึ้นไป  

 

 80 
(ค่าคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(จำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุน มีผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ขึ้น
ไป /จำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุนทั้งหมด)x100 
หาสูตรค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานการ
เจ้าหน้าที่ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
5.ความพึงพอใจต่อระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของบุคลากรสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 

5 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ และสาย
สนับสนุนมีระดับความพึงพอใจ ต่อระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

-ร้อยละ 80 
ไม่น้อยกว่า 
3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(จำนวนบุคลากรสาย
สนับสนุน มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี ขึ้นไป /จำนวน
บุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด)x100 
หาสูตรค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร 
 

-งานการ
เจ้าหน้าที่ 
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ระบบและกลไกการยกย่องและเชิดชูบุคลากร 

รหัสเอกสาร PM-HR 02 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

 หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ 

1. วัตถุประสงค์  
  เพื่อใช้เป็นแนวทางในสร้างขวัญและกำลังใจ และธำรงรักษาบุคลากรของวิทยาลัยฯ ไว้ในระบบและ
เผยแพร่ชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ 

 
2. ขอบเขต    
       ระบบการยกย่องและเชิดชูบุคลากร  ประกอบด้วยขั้นตอนการ  ประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติในการยก
ย่องและเชิดชูบุคลากรดีเด่น จัดทำแผนการยกย่องเชิดชู การดำเนินการ การประเมินผล การปรับปรุงผลการ
ดำเนินงานตามระบบ 
 
3. นิยาม 

การยกย่องเชิดชูบุคลากร หมายถึง กระบวนการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของบุคลากรในองค์กร และภายนอกองค์กร 

 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 
 4.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชู ในระดับวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 10 คนต่อปี  
 4.2 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชู ในระดับชาติไม่น้อยกว่า 1 คนต่อปี 
 4.3 ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. ความรับผิดชอบ 
 หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รองผู ้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 
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6. ผังขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ: การยกย่องเชิดชูบุคลากร 
 
วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

   
 

  

P  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาคณุสมบัติ
และคณุลักษณะของบุคลากรดเีดน่ด้าน
ต่างๆ ของวิทยาลัย และหน่วยงาน
ภายนอกท่ีไดร้ับการยอมรับ 
1.2 วิเคราะห์คณุสมบัติและคณุลกัษณะ
ของบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ และร่าง
หลักเกณฑ์การยกย่องเชิดชูบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอกท่ี
ได้รับการยอมรับ เพื่อเสนอคณะ 
กรรมการ 
1 . 3  จ ั ดทำแผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร  เ พื่ อ
ดำเนินการยกย่องเชิดชูบุคลากรภายใน
วิทยาลัยฯ และแผนการเสนอขอรับการ
ยกย่องเชิดชูจากหน่วยงานภายนอก 
1.4  เสนอแผนการดำเนินงานยกย่อง
เชิดชูฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยฯ พิจารณา  

-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
 

1. สำเนาคำสั่ง
วิทยาลัยฯ ท่ี..../...... 
ลว..... 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล  
2.เอกสารประกาศ
หลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติในการยก
ย่องและเชิดชู
บุคลากร   
3.แผนการยกย่อง
เชิดชูบุคลากรของ
วิทยาลัยพยาบาลา
บรมราชชนนี พุทธ
ชินราช 
4.คู่มือครูต้นแบบ 

  2.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ 
เห็นชอบอนุมัติ และมอบหมายใหผู้้ที่
เกี่ยวข้องดำเนินการ 
 

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 งานทรัพยากรบุคคลดำเนินการ
จัดทำประกาศเกณฑ์การยกย่องเชิดชูฯ 
ให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วกัน 
3.2 จัดทำคู่มือ/เอกสารการยกย่องเชิดชู
บุคลากรและเผยแพร ่
3.3 คณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคล คัดกรองผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการ
ยกย่อง ซึ ่งประกอบด้วย หัวหน้าภาค 
รองผ ู ้อำนวยการแต ่ละฝ ่าย ผ ู ้แทน
หัวหน้างาน ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนสาย
สนับสนุน และเสนอชื่อให้ผู้อำนวยการ
พิจารณาลงนาม 

-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล  
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 
ผู้อำนวยการ 
 

1. สำเนาประกาศ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พุทธ
ชินราช เรื่อง
หลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติในการยก
ย่องและเชิดชู
บุคลากร ลว......    
2.คู่มือ/เอกสารยก
ย่องเชิดชูบุคลากร 
 

1. จัดทำแผนการยก
ย่องเชิดชูบุคลากร 

2.พิจารณา 

เริ่มต้น 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

3. ดำเนินการตามแผน 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

3 .4  คณะกรรมการฯ  ดำ เน ินการ
คัดเลือก/กลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และ
แผนที่กำหนด 
 3.5 เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อ
พิจารณา 

  4.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 
พิจารณาหากเห็นชอบ สั ่งการให้ผู ้ที่
เกี่ยวข้องดำเนินการขั้นต่อไป 
 

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1 หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลฯ และ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ดำเนินการ
จัดทำเวทีการเผยแพร่ผลการยกย่องฯ  
5.1.1 มอบรางว ัล/โล ่/เก ียรต ิบ ัตร
บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกและยกย่อง
วันสถาปนาวิทยาลัยฯ  
5.1.2 จัดป้ายนิเทศ แสดงความยินดีแต่
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องฯ  
5.1.3 งานประชาสัมพันธ ์ดำเนินการ
เผยแพร่บุคลากรที่ได้รับการยกย่องฯผา่น 
ช่องทางประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ 

-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล  
คณะกรรมการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

1.ประกาศรายชื่อ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
ยกย่องเชิดชู
ประจำปี
งบประมาณ .... 
2.สำเนาใบประกาศ
เกียรติคณุยกย่อง 
3.print out ภาพ
เผยแพร่อาจารย์ที่
ได้รับการยกย่อง 
เชิดชู ท่ีเผยแพร่ใน
ช่องทางต่างๆ 

C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลฯ รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ ประเมินผล
การดำเนินงานของระบบการยกย่องเชิด
ชูตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของระบบได้แก ่
6.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชู ในระดับวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 10 
คนต่อปี  
6.2 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชู ในระดับชาติไม่น้อยกว่า 1 คนต่อ
ปี 
6.3 ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี 
ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคลฯ 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 

1.รายงานการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน การยก
ย่องเชิดชูบุคลากร 
 

C  
 
 

 7.1 หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลฯ รอง
ผ ู ้อำนวยการฝ ่ายอำนวยการ และ
ผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน ประเมินกระบวนการ

-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคลฯ 
รองผู้อำนวยการ

1.รายงานผลการ
ประเมิน
กระบวนการและ

เห็นชอบ 

6.การประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

5.มอบรางวัล/โล/่ 
เกียรติบตัรอาจารย์ที่
ได้รับการคัดเลือก 

4.พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

7.การประเมินผล 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 

ยกย่องเชิดชูบุคลากร และจัดทำแนวทาง
พัฒนาตามผลการประเมิน  
7.2 นำผลการประเมินในข้อ1และ2และ
แนวทางการพัฒนาตามผลการประเมิน 
รายงานต ่อคณะ  กรรมการบร ิหาร
วิทยาลัยเพื ่อร ับข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา 
 

ฝ่ายอำนวยการ 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

แนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมิน 
2.รายงานผลการ
ประเมิน
กระบวนการยกย่อง
เชิดชูบุคลากร และ
แนวทางพัฒนาตาม
ผลการประเมิน 

  8.1 คณะกรรมการบร ิหารว ิทยาลัย
พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ 

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัยฯ 

1.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร 

A  9.1นำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยไป
ปรับปรุงการดำเนินงานในปีการศึกษา
ต่อไป 
9.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู ้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคียงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนินงานสู่
แนวปฏิบัติที่ดี 
9.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี

 

-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคลฯ 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 
และผูเ้กี่ยวข้อง 

1.รายงานผลการ
พัฒนาตามผลการ
ประเมิน 
2.รายงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคยีงผลการ
ดำเนินงาน กับหน่วย 
งานท่ีคัดสรร รายงาน
แนวปฏิบัติที่ด ี
3.รายงานการเผย 
แพร่แนวปฏิบัติที่ด ี

     
 
 

 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 

7.1 คู่มือเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560 
7.2 ทำเนียบรายชื่ออาจารย์ 
7.3 ทำเนียบรายชื่อสายสนับสนุน 

 
8.แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบการยกย่องเชิดชูบุคลากร 
 
 
 
 
 

สิ้นสุด 

เห็นชอบ 

9. นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 

8.พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 
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9.การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ ระยะเวลา
การจัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.ประกาศวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช เรื่อง
หลักเกณฑ์การยกย่อง
เชิดชูบุคลากร 

งานทรัพยากร
บุคคลฯ 

ห้องธุรการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็คโทรนิกส์ 
 

2.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ  

งานทรัพยากร
บุคคลฯ 

ห้องธุรการ  1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็คโทรนิกส์ 

3.ประกาศรายชื่อผู้ที่
ได้รับการยกย่องฯ 

งานทรัพยากร
บุคคลฯ 

ห้องธุรการ  5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็คโทรนิกส์ 

4.รายงานสรุปการ
ประเมินความพึงพอของ
บุคลากรต่อระบบการยก
ย่องเชิดชูบุคลากร 

งานทรัพยากร
บุคคลฯ 

ห้องธุรการ  5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็คโทรนิกส์ 

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล 
 ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 

10.1 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชู ในระดับวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 10 คนต่อปี  
 10.2 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชู ในระดับชาติไม่น้อยกว่า 1 คนต่อปี 
 10.3 ร้อยละ 80 ของบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

1.จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ
ยกย่องเชิดชู 

1. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชู ใน
ระดับวิทยาลัย  

ไม่น้อยกว่า 10 
คนต่อปี  

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี คน 1 ครั้ง/ปี - แฟ้ม
เอกสาร 

-งานทรัพยากร
บุคคลฯ 
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ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2.จำนวนบุคลากรที่ได้รับการ
ยกย่องเชิดชู 

2 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชู ใน
ระดับชาติ  

ไม่น้อยกว่า 1 
คนต่อปี 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

 ไม่มี คน 1 ครั้ง/ปี - แฟ้ม
เอกสาร 

-งานทรัพยากร
บุคคลฯ 

3.ขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. ร้อยละของบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดี  

ร้อยละ 80 
(ค่าคะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 
3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคำนวณ (ถ้ามี) 
 

หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

(จำนวนบุคลากรที่มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี ขึ้นไป /
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด)x100 
หาสูตรค่าเฉลี่ย 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้ม
เอกสาร 
 

-งานทรัพยากร
บุคคลฯ 
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ระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร 

รหัสเอกสาร PM-Hr 03 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

 หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ 

 
1.วัตถุประสงค ์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ สมรรถนะ และความ
เชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัย และกำกับติดตามผลการพัฒนาของบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

  
2.ขอบเขต 

ระบบการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยขั้นตอน การวางแผนการพัฒนา ดำเนินการตามแผน และ
ประเมินผลการพัฒนา รวมทั้งการนำผลการประเมินไปปรับปรุง  

 
3.คำนิยาม 
 บุคลากรสายวิชาการ หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
ที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  
 บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา ในการสนับสนุนด้านวิชาการ ด้าน
งานวิจัยและบริการวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป แบ่งออกเป็นตำแหน่ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการ  
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ:  

4.1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรวิทยาลัยได้รับการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด้านวิชาชีพ  
และด้านวิชาการตามพันธกิจของวิทยาลัย  

4.2 ร้อยละ 100 ของอาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
 4.3 ร้อยละ 100 ของบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
 4.4 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานตามวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อปี 
 4.5 ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีระดับความพึงพอใจต่อระบบการพัฒนา
บุคลากรอยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 
5.ความรับผดิชอบ 
 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล  หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และ
ผู้อำนวยการ  
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6.ผังขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ : การพัฒนาบุคลากร 
วิธีปฏิบัติ 
 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

 
 

    

P 
 

 
 

1.1 ทบทวนแผนการบริหารและพฒันา
บุคลากร และผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณใน
ประเด็นบรรลุตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาของ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยฯ 
1.2 สำรวจ และวเิคราะห์ความต้องการ
พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพตามสายงานของบุคลากร 
1.3 สำรวจ และวเิคราะห์จำนวน
อาจารย์ตามคณุวุฒิปริญญาโท ปรญิญา
เอก และผลงานวิชาการ 
1.4 จัดทำร่างแผนปฏิบตัิการการพัฒนา
บุคลากรประจำป ี
1.5 นำร่างแผนการพัฒนาบุคลากร
เสนอในที่ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีของวิทยาลัย 
1.6 ติดตาม ปรับปรุงแก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 

-คณะกรรม 
การทรัพยากรมนุษย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล 
 

1.แผนการบรหิาร
และพัฒนา
บุคลากร 
2.แผน 
ปฏิบัติการ
ประจำปี
งบประมาณ 
3.รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย ครั้ง
......../........... 
ลว...................... 
4.แบบสำรวจ
ความต้องการ
พัฒนาตนเอง 
5.ทำเนียบ
รายชื่ออาจารย์
และบุคลากร 
สายสนบัสนุน 
6.ร่างแผนปฏิบตัิ
การการพัฒนา
บุคลากรประจำป ี
 

  2.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
รับทราบเกี่ยวกับแผนการพัฒนา
บุคลากรและแนวทางในการพัฒนา
ตนเองทั้งภายในและภายนอก 
2.2 จัดทำโครงการตามแผนท่ีกำหนดไว ้
2.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
2.4 กำกับติดตามผลการดำเนินงานตาม
ไตรมาส 
 

-นักทรัพยากรบุคคล 
 
-งานทรัพยากร
บุคคล 
 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล 
และรองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 

1. แผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP) 
2. รายงานการ
ประชุมอาจารย์ 
ข้าราชการ 
ประจำเดือน  
ครั้งท่ี....../....... 
 

เริ่มต้น 

1.วางแผนส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์

และบุคลากร 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

D 
 

 2.5 สรุปผลการดำเนินงาน และรายงาน
ต่อรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และ
ส่งรายงานผลการดำเนินการต่อหวัหน้า
งานยุทธศาสตร ์
2.6รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ นำ
ผลสรุปเสนอต่อผู้อำนวยการ และ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 

3. รายงานสรุป
โครงการ 
4. รายงานสรุปผล
การดำเนินราย
ไตรมาส 
5. รายงานการ
ประชุม
ประจำเดือน ฝ่าย
อำนวยการ ครั้งท่ี
..../...... 
ลว............... 
6. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ 
ครั้งท่ี....../.......... 
ลว..................... 

C  3.1 ประเมินผลการดำเนินงานของระบบ
ตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของระบบได้แก ่
  3.1.1 ร้อยละ 100 ของบุคลากร
วิทยาลัยได้รับการพัฒนาตามความ
เชี่ยวชาญ เฉพาะสาขา และด้านวชิาชีพ 
ด้านวิชาการตามพันธกิจของวิทยาลัย 
และด้านวิชาชีพ ตามเฉพาะสาขาความ
เชี่ยวชาญวิชาชีพ 
  3.1.2 อาจารย์ทุกคนได้รับการพฒันา
ในด้านวิชาการ และวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
15 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 
  3.1.3 บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน 
ได้รับการพัฒนาตรงตามงานท่ีได้
รับผิดชอบท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า 10ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล  
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ  

1. รายงานการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานการ
กำกับติดตาม
การพัฒนา
บุคลากร 
 
 

3.การประเมินผล
การดำเนินงาน 

2.ดำเนินงาน 
ตามแผน 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

 ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 ประเมินกระบวนการพัฒนา
บุคลากร และจดัทำแนวทางการพัฒนา
ตามผลการประเมินกระบวนการพฒันา
บุคลากร 
4.2 นำผลการประเมินในข้อ 3.1 และ 
4.3 รายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ เพื่อรับข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนา 

- งานทรัพยากร
บุคคล 
 
 
 
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 
 

1.รายงานการ
ประชุมงาน
ทรัพยากร
บุคคล 
2. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ทรัพยากร
บุคคล 
3.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ 
ครั้งท่ี……/……. 
ลว................... 

 
 
 
 

 

 
  
 

4. คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัฯ 
พิจารณาแนวทางการพัฒนาตามผลการ
ประเมินตัวช้ีวัดความสำเร็จและ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรและให้
ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ 
 

1.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ 
ครั้งท่ี……/……. 
ลว................... 

A 
 

 5.1 นำผลการประเมินการพัฒนา
บุคลากร และข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการบริหารฯ ไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
5.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรยีน 
หรือเทียบเคยีงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนนิงานสู่
แนวปฏิบัติที่ด ี

-คณะกรรม 
การทรัพยากรบคุคล 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล  
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

1.แผนปฏิบัติ
การประจำปี...... 
(ปีต่อไป) 
2.รายงานสรปุผล
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
ถอดบทเรียน หรือ
เทียบเคียงผลการ
ดำเนินงาน กับ 

  5.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ดีการพฒันา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 

 หน่วยงานท่ีคัดสรร  
3.แนวปฏิบัติที่ดี
การพัฒนา
บุคลากร 
4.รายงานการ
เผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ด ี

4.ประเมินกระบวน การ
พัฒนาบุคลากร และ

จัดทำแนวทาง 
การพัฒนา 

สิ้นสุด 
 

5.นำผลการ
ประเมินไปปรับปรุง 

อนุมัติ 

4.พิจารณา 

ไม่อนุมัติ 
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7. เอกสารอ้างอิงท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  
 7.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 7.3 คู่มือเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2561 
 7.4 ทำเนียบรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร 
 7.5 ทำเนียบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 7.6 ทำเนียบรายชื่อสายสนับสนุน 
 7.7 คู่มือการบรรยายลักษณะงาน และขอบเขตของงาน 
 7.8 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 7.9 แผนปฏิบัติการประจำปี 
 7.10 รายงานผลการปฏิบัติการประจำปี 
  
8.แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการด้านพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  (Core Competencies) 
 8.2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบการพัฒนาบุคลากร 
 8.3 แบบสำรวจความต้องการพัฒนารายบุคคล 
 8.4 แบบสรุปรายงานการพัฒนาบุคลากร 
   
9. การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 
 
 

หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล 

งานทรัพยากร
บุคคล 

5 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

2.แบบสำรวจความ
ต้องการพัฒนา
รายบุคคล 

งานทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากร
บุคคล 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.รายงานสรุปการ
พัฒนาบุคลากร 

หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล 

งานทรัพยากร
บุคคล 

5 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล 

งานทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากร
บุคคล 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.สรุปรายงาน
ประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร

งานทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากร
บุคคล 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

ต่อระบบการพัฒนา
บุคลากร 
6.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ทรัพยากรบุคคล 

งานทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากร
บุคคล 

3 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7.รายงานการ
ประชุมงาน
ทรัพยากรบุคคล 

งานทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากร
บุคคล 

3 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.รายงานการ
ประชุมฝ่าย
อำนวยการ 

งานทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากร
บุคคล 

3 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

9.ทำเนียบรายชื่อ
อาจารย์ และ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

งานทรัพยากรบุคคล งานทรัพยากร
บุคคล 

5 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

10.รายงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบัน(ตัว
บ่งชี้ที่ 1.2,1.3และ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ6) 

หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล 

งานทรัพยากร
บุคคล 

3 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล   

ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 
10.1 ร้อยละ 100 ของบุคลากรวิทยาลัยได้รับการพัฒนาตามความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด้านวิชาชีพ 

และด้านวิชาการตามพันธกิจของวิทยาลัย  
10.2 ร้อยละ 100 ของอาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
 10.3 ร้อยละ 100 ของบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการพัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบทั้งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 10ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
 10.4 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานตามวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อปี 
 10.5 ร้อยละ 80 ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนมีระดับความพึงพอใจต่อระบบการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
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ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.บุคลากรวิทยาลัยได้รับการ
พัฒนาตามความเชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา ด้านวิชาชีพ 
และด้านวิชาการตามพันธกิจ
ของวิทยาลัย 

1. ร้อยละของบุคลากรวิทยาลัยได้รับการพัฒนาตาม
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด้านวิชาชีพ และด้าน
วิชาการตามพันธกิจของวิทยาลัย  

100 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ร้อยละ  ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร งานทรัพยากร
บุคคล 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2.อาจารย์ได้รับการพัฒนา
ด้านวิชาการ วิชาชีพ และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา  

2. ร้อยละของอาจารย์ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ไม่น้อยกว่า 
15 ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

100 
 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ร้อยละ  ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร งานทรัพยากร
บุคคล 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3.บุคลากรสายสนับสนุน 
ได้รับการพัฒนาตรงตามงาน
ที่รับผิดชอบทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  

3. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการ
พัฒนาตรงตามงานที่รับผิดชอบทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 10ชั่วโมง/ปีการศึกษา 

100 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ร้อยละ  ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร งานทรัพยากร
บุคคล 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
4.ผลรวมถ่วงน้ำหนักของ
ผลงานตามวิชาการของ
อาจารย์ประจำหลักสูตรและ
อาจารย์ประจำ 

4. ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานตาม
วิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ประจำ  

ไม่น้อยกว่า 30 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ร้อยละ 
 

ร้อย 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร งานทรัพยากร
บุคคล 
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ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
5.ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนที่มีต่อระบบ
การพัฒนาบุคลากร 

5. ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
มีระดับความพึงพอใจต่อระบบการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

80 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร งานทรัพยากร
บุคคล 
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ระบบและกลไก 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

รหัสเอกสาร PM-Su.A 01 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

 หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ 

 
1.วัตถุประสงค ์

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีความคุ้มค่า โปร่งใส ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ตรวจสอบได้ และการกำกับติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

  
2.ขอบเขต 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง (E – GP) ประกอบด้วยขั้นตอน การวางแผนการ ดำเนินการตามแผน  และ
ประเมินผล รวมทั้งการนำผลการประเมินไปปรับปรุง  
 
3.คำนิยาม 
 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 พัสดุ หมายความว่า  สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่
รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย  แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 
 งานบริการ หมายความว่า  งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของและการรับขนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของงานจ้างที่ปรึกษา 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 งานก่อสร้าง  หมายความว่า  งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื ้อถอน หรือการกระทำอื ่นที ่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย  แต่มูลค่าของงาน
บริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 
 อาคาร  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารเรียน หอพัก 
สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ไฟฟ้า หรือสิ่งอื่น ๆ 
ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน 
 สาธารณูปโภค  หมายความว่า  งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม 
การระบายน้ำ การขนส่งทางท่อ ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เก่ียวข้อง ซึ่งดำเนินการ
ในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 
 งานจ้างที่ปรึกษา  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู ้ให้
คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 
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การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอ่ืน
ที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 
 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 การบริหารพัสดุ  หมายความว่า  การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ
บำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ 
 ราคากลาง  หมายความว่า  ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ 
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางกำหนด 
  (2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ 
  (3) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนกำหนด 
  (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด 
  (5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
  (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  
 เจ้าหน้าที่  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
  
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ:  
 4.1ร้อยละ 100 ของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน 
 4.2 ไม่มีข้อท้วงติงจากตรวจสอบภายใน 
 4.3 ไม่มีข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 4.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยมากกว่า3.51 (จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน) 
 
5.ความรับผิดชอบ 
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  หัวหน้าหน่วยพัสดุ  
เจ้าหน้าที่พัสดุ  คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดฯ  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
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6. ผังขั้นตอน และการปฏิบัติงาน 
 ชื่อกระบวนการ : กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
วิธีปฏิบัติ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 

    

P  
 
 
 
 
 
 

1.1 ศ ึกษาวิเคราะห์แผนปฏิบ ัต ิการ
ประจำปีของฝ่ายต่างๆ ในประเด็นความ
ต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดจ้าง
บุคลากร และวงเงินที ่ได้ร ับอนุมัติใน
แผนปฏิบัติการประจำปี 
1.2 จ ัดทำร ่างแผนการจ ัดซ ื ้อว ัสดุ  
ครุภัณฑ์ การจัดจ้างบุคคล 
1.3 นำร่างแผนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ 
การจัดจ้างบุคคลเสนอในที่ประชุมการ
จ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิการประจำป ีของ
วิทยาลัย 
1.4 ติดตาม ปรับปรุงแก้ไข ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 

-หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุและหัวหน้า
หน่วยพัสดุและ
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ

1แผนปฏิบัติการ
ประจำปี  
2.แบบฟอร์มการ
จัดทำแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
3.รายงานการ
ประชุมฝา่ย
อำนวยการ 

 
 
 
 
 

 
D 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และปิดประกาศ ให้
บุคลากรของวิทยาลยัฯ รับทราบ ตาม 
พรบ.มาตรา 11 และระเบียบ ข้อ 11) 
2.2ดำเนินการจดัซื้อจัดจ้างตามแผนงาน
ที่กำหนดโดย 
2.2.1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
   - คณะกรรมการการจัดทำ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ครุภณัฑ์ การจ้างบุคคล 
   - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
2.2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมฯ 
2.2.3 จ ัดทำร ่างประกาศ เอกสาร
ประกวดราคาฯ และกำหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รวมถึง
จัดทำรายละเอียดอื่น ๆ ตามระเบียบ
วิธีการจัดซื ้อจัดจ้างตาม ตามระเบียบ 
ข้อ 21 

-หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุและหัวหน้า
หน่วยพัสดุและ
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
 
 
 
 
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ 
 
 
 
- คณะกรรมการ
จัดทำร่าง
รายละเอียดฯ  
- คณะกรรมการ
กำหนดราคากลาง 
 
-ผู้อำนวยการ 
 

1.ภาพถ่ายการ
เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ใน
ช่องทางต่างๆ   
 
 
 
 
2.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
3.รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง รายงานผล- 
การกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุ ครุภณัฑ์  - 
คำสั่งแต่ตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ครุภณัฑ์   

2. ดำเนินงานตามแผน 

จุดเริม่ต้น 

1. การวางแผนการจดัซื้อ
จัดจ้าง 
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2.2.4 เสนอผู้อำนวยการพิจารณา หาก
เห็นชอบอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป หาก
ไม่เห็นชอบให้ดำเนินการแก้ไข 
2.5 ประกาศเผยแพร่เชิญชวน 
2.6 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้
ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวง
กำหนดวงเงินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2.7 กรณีวงเงินเกิน 500,000 บาท ให้
ดำเนินการ 
  2.7.1 วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ทำให้ 
2 วิธี (1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  
(e-market) การซื้อหรือจ้างที่มี
รายละเอียดไมซ่ับซ้อน และถูกกำหนด
ไว้ในระบบข้อมลูสินคา้(e-catalog)  
ตามที่กรมบญัชีกลางกำหนด  ตาม
ระเบียบ ข้อ 29 (1) 
 (2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
(e-bidding) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งที่มี
วงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็น
สินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
ระบบข้อมลูสินค้า (e-catalog) ข้อ 29 (2) 
2.7.2 กรณีวิธีประกาศเชิญชวนทั ่วไป
แล้วไม่มีร้านค้าแสดงความจำนง ให้ใช้วิธี
ค ัดเล ือกโดยหัวหน้าเจ ้าหน้าที ่พัสดุ 
ดำเนินการติดต่อร้านค้าอย่างน้อย 3 
ร ้าน และใช้เกณฑ์ประเมินราคาและ
คุณภาพ เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป ข้อ 
28 (2) 
2.8 กรณี 2.7 ไม่ไดผ้ลให้ใช้วิธีเฉพาะ 
เจาะจง โดยคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัท 
ที่มีสินค้าตามข้อกำหนดที่ตอ้งการและ
ดำเนินการจดัซื้อ ข้อ 28 (3) 
2.9 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ เสนอ
ผู้อำนวยการพิจารณา 
2.10 คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ
พัสดุ ครุภัณฑ์ หรือบุคคลที่จัดจ้าง และ
ทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการ 
2.11 เจ้าหน้าที่พัสดุลงบันทึกในฐาน 
ข้อมูลครภุัณฑโ์ดยออกเลขครภุณัฑ์ และ
บันทึกข้อมูลตามทะเบียนคมุครภุณัฑ์ที่
กำหนด 

 
 
-หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุและหัวหน้า
หน่วยพัสดุและ
เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผู้อำนวยการ 
 
-คณะกรรมการ
ตรวจรับ 
 
-เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ
 
 
 
 

4.สำเนารา่งประกาศ
เอกสารประกาศเชิญ
ชวน และสำเนา
หนังสือเชิญชวน
คัดเลือกตามระเบียบ
วิธีต่างๆ    
5.รายงานการตรวจ
รับพัสดุครุภณัฑ์และ
การจ้าง  สำเนา
ทะเบียนคุมครุภณัฑ์    
สำเนาการส่งมอบ
เบิกจ่ายพัสดุ ครุภณัฑ์  
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2.12 แจ้งให้ผู้ต้องการใช้ทราบและ
ดำเนินการเบิกจ่ายพสัดุ ครภุัณฑ์เพื่อไป
ใช้ในการดำเนินการต่อไป 
2.13 กำกับติดตามผลการดำเนินงาน
ตามไตรมาส 
2.14 สรุปผลการดำเนินงาน และ
รายงานต่อหัวหน้างานบริหารทั่วไปและ
รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  
2.15 รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ นำ
ผลสรุปเสนอต่อผู้อำนวยการ  
2.16 ผู้อำนวยการเห็นชอบ มอบให้
หัวหน้าเจ้าพัสดุรายงานเข้าระบบ
สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและสบช. 
2.17 สรุปผลการดำเนินงาน และแจ้งต่อ
หัวหน้างานยุทธศาสตร์ เพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนการปฏิบตัิงาน
ประจำปตี่อไป 
2.18 รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ 
นำผลสรุปเสนอต่อผู้อำนวยการ และ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
-รองฝ่าย
อำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

C  3.1 ประเมินผลการดำเนินงานของ
ระบบตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของระบบ
ได้แก ่
  3.1.1 ร้อยละ 100 ของการจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตามแผน 
3.1.2 ไม่มีข้อท้วงติงจากตรวจสอบ
ภายใน 
3.1.3 ไม่มีข้อร้องเรียนในการจัดซือ้จัด
จ้าง 
3.1.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยมากกว่า 
3.51 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
3.2 ประเมินกระบวนการการจัดซือ้จัด
จ้างและจัดแนวทางทางการพัฒนาตาม
ผลการประเมิน 
3.3 นำผลการประเมินกระบวนการ 
ปัญหาและแนวทางแก้ไข เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อรบั
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล  
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ  

1.รายงานการ
ประชุมฝา่ย
อำนวยการ 
2.รายงานการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานการ
กำกับติดตามการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระบบ  
 

3.การประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
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ไม่ชอบ 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 
ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 

 4. คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั 
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ 

1.รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยพยาบาลฯ 
ครั้งที.... 

A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 นำผลการประเมินการ และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยไปปรับปรุงการดำเนินงานใน
ปีงบประมาณต่อไป 
5.2  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคยีงผลการดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร เพื่อการดำเนนิงานสู่
แนวปฏิบัติที่ด ี
5.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี
 

-คณะกรรม 
การทรัพยากร
บุคคล 
-หัวหน้างาน
ทรัพยากรบุคคล  
-รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายอำนวยการ
และผูเ้กี่ยวข้อง 
 

1.แผนปฏิบัติการ
ประจำปี...... (ปี
ต่อไป) 
2.รายงานสรปุผล
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
ถอดบทเรียน หรือ
เทียบเคียงผลการ
ดำเนินงาน กับ
หน่วยงานท่ีคัดสรร  
3.แนวปฏิบัติที่ดีการ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.รายงานการ
เผยแพร่แนวปฏิบัติ
ที่ด ี

     

 

7. เอกสารอ้างอิงท่ีเกี่ยวข้อง 
 7.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 7.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 7.3 กฎกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้าง  จำนวน 7 ฉบับ 
 7.4 แบบสัญญามาตรฐาน จำนวน 14 ฉบับ 
 7.5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 
 7.6 รายงานผลการปฏิบัติการประจำปี 
 
8.แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
 8.1 แบบฟอร์มการทำสัญญา 
 8.2 แบบฟอร์มการประกาศเผยแพร่ 
 8.3 แบบฟอร์มการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
 8.4 แบบฟอร์มการแบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามไตรมาส 
 8.4 แบบฟอร์มการรายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) 
 
 
 

5.นำผลการประเมินไป
ปรับปรุง 

4.พิจารณา 
 

ชอบ 

สิ้นสุด 
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9. การบันทึกเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1.แผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ 2 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2.แบบสำรวจความ
ต ้องการการใช ้พ ัสดุ 
ครุภัณฑ์ และการจัดจ้าง 

เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ 1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.รายงานสรุปการ
ดำเนินงาน 

เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ 1 ปี - เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ 1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.สรุปรายงาน
ประเมินความพึง
พอใจ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ 1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

รายงานการประชุม
ฝ่ายอำนวยการ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ 1 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.รายงานประชุม
งานคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ  

เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ 3 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

7.รายงานทะเบียน
คุมครุภัณฑ์และการ
เบิกจ่าย 

เจ้าหน้าที่พัสดุ งานพัสดุ 10 ปี - แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล   

ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
1.การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไป
ตามแผน 

1. ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผน 
 

ร้อยละ 100 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ร้อยละ ร้อยละ 4 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร งานพัสดุ 
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2.ข้อท้วงติงการจัดซื้อจัดจ้าง 2. ไม่มีข้อท้วงติงจากตรวจสอบภายใน 
 

ศูนย ์

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี 
 

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร งานพัสดุ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
3.ข้อร้องเรียนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

3. ไม่มีข้อร้องเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย ์

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ไม่มี 
 

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร งานพัสดุ 
 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
4.ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

4. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พึงพอใจระดับ
มากค่าคะแนน
เฉลี่ยมากกว่า 
3.51 (จาก

คะแนนเต็ม 5) 
สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ

รายงานผล 
แบบฟอร์ม

จัดเก็บ 
หน่วยงาน
จัดเก็บ 

ค่าเฉลี่ย 
 

คะแนน 1 ครั้ง/ปี - แฟ้มเอกสาร งานพัสดุ 
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ระบบและกลไกการเบิก-จ่ายเงินราชการ 

รหัสเอกสาร PM- FA 01 
แก้ไขครั้งท่ี 6 
วันที่มีผลบังคับใช้  
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 

 หน่วยงานรับผิดชอบ : ฝ่ายอำนวยการ 

 
1.วัตถุประสงค ์

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเบิก-จ่ายเงินราชการ ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้อง 
ตรวจสอบได ้และกำกับติดตามผลการเบิก-จ่ายเงินราชการอย่างเป็นระบบ 

  
2.ขอบเขต 

ระบบการเบิก-จ่ายเงินราชการ ประกอบด้วยขั้นตอน รับเอกสารการเบิก-จ่ายจากผู้เบิกจ่าย 
ตรวจสอบเอกสาร บันทึกทะเบียนคุม เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ บันทึกรายการขอเบิกจ่ายในระบบ GFMIS จัดทำ
เช็ค ส่งมอบเช็คให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน รายงานผลการเบิก-จ่ายประจำวัน จัดเก็บเอกสาร พร้อมรับตรวจ  

 
3.คำนิยาม 
  การเบิก-จ่ายเงินราชการ  หมายถึง กระบวนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่การเงินในการเบิกเงิน
งบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษาให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน เช่น บุคลากรของวิทยาลัย บุคลากรภายนอก
วิทยาลัย ได้แก่ เจ้าหนี้การค้า  อาจารย์พิเศษ ผู้รับจ้าง ฯ 
 
4. ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ:  

4.1 ไม่มีข้อผิดพลาดของการเบิกจ่ายเงิน  
  4.2 ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ มีระดับความพึงพอใจต่อระบบการเบิกจ่ายเงิน  อยู่ในระดับ
ดี ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
 
5.ความรับผิดชอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีการรับ-จ่ายเงินประจำวัน  คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน รอง
ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป หัวหน้า
งานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติติ
หน้าที่งานการเงิน 
 
6.ผังขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  ชื่อกระบวนการ : การเบิก -จ่ายเงิน ของหน่วยงานราชการ 
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วิธีปฏิบัติ 
วงจร

คุณภาพ 
ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 

  
 

   

 
 
P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รับใบสำคัญพร้อมเอกสารประกอบการเบิกเงิน
จากผู้ขอเบิก 
1.2เจ้าหน้าท่ีการเงินตรวจสอบใบสำคัญพร้อม
เอกสารขอเบิกเงิน ได้แก่  
1.2.1 กรณีบุคคล/บริษัท/หน่วยงานภายนอก
วิทยาลัย ให้ตรวจสอบ ช่ือ-สกุลเจา้หนี้ ท่ีอยู่  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และเลขบญัชีธนาคาร
กรณีจ่ายตรง จำนวนเงิน ลายมือช่ือ 
ผู้ส่ง-ผูร้ับของ เป็นต้น(หากตรวจสอบแล้วไม่
ถูกต้อง ส่งเอกสารขอเบิกใหผู้้ขอเบิก เพื่อ
ดำเนินการแกไ้ข) 
1.2.2 กรณีบุคลากรภายใน ให้ตรวจสอบ ช่ือ-
สกุล รายละเอียดของหลักฐาน และการคำนวณ
ค่าใช้จ่ายจำนวนเงินถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ 
1.2.3 กรณีเบิกเงินเดือน ค่าจา้งประจำ 
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าจา้งพนักงาน
กระทรวง เงินสมทบประกันสังคม ค่าจ้างช่ัวคราว
ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร ให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องให้เป็นไปตามคำสั่งการเลื่อน
เงินเดือน รวมทั้งหนี้สินที่จะต้องหกั 
1.3 บันทึกทะเบียนคุมต่างๆ เช่น เงินเดือน 
ค่าจ้างประจำ คา่ตอบแทนพนักงานราชการ 
ค่าจ้างพนักงานกระทรวง เงินสมทบประกันสังคม 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร คา่
สาธารณูปโภค ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ 
ค่าใช้จ่ายโครงการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ ค่าสอนพิเศษ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ และค่าครภุัณฑ ์
1.4 จัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด 
1.5 เสนอเอกสารการขอเบิกแก่ผูม้ีอำนาจอนุมัติ
สั่งจ่ายเงิน หากกรณีไม่เห็นชอบ สง่คืนเอกสารไป
ยังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และส่งมอบผู้ขอ
เบิกเงินเพื่อแก้ไขเอกสาร 
1.6 นำเอกสารขอเบิกที่ได้รับการอนุมัติ นำไป
บันทึกรายการขอเบิกเงิน ผ่านระบบ GFMISดังนี ้
1.6.1 เงินงบประมาณ (ขบ.02) เพื่อจ่ายชำระเงิน
ตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/คูส่ัญญา

เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ี
บัญช ี
 
 
 
 
 
 
-หัวหน้างาน
การเงิน 
 
 
 
-เจ้าหน้าท่ี
บัญช ี
 
 

-เอกสาร
ประกอบการขอ
เบิกและใบสำคัญ 
-การจ่ายเงินหรือ
ขอเบิกเงิน 
-จัดทำใบสำคัญ
รับรู้ค่าใช้จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ทะเบียนคุม
ประจำงวด 
-ทะเบียนคุม
เจ้าหนี ้
-ทะเบียนคุม
ใบสำคัญค้างจ่าย 
-ทะเบียนคุมเงิน
รับฝาก 
-ทะเบียนคุมเงิน 

วางแผนการเบิก-จ่าย 

จุดเริม่ต้น 



คู่มือบริหารคุณภาพ (ฉบับปรับปรงุ 2564) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช    หน้า | 287 
 

วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ของรัฐ หรือจ่ายเงินผ่านบญัชีเงินฝากธนาคาร
ของส่วนราชการ โดยไม่อ้างเลขท่ีใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 
เช่าหรือสญัญาจากระบบ GFMIS พร้อมแนบ
รายงาน SAP R/3  
1.6.2 เงินนอกงบประมาณ (ขบ.03) เพื่อจ่าย
ชำระเงินตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/
คู่สัญญาของรัฐ  หรือจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของส่วนราชการ  โดยไมอ่้างเลขท่ีใบสั่ง
ซื้อ สั่งจ้าง  เช่า หรือสัญญาจากระบบ GFMIS 
เพื่อจ่ายชำระเงินตรงเข้าบญัชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ขาย/คู่สญัญาของรัฐ หรือจ่ายเงินผ่านบัญชี
เงินฝากธนาคารของส่วนราชการ  โดยไม่อ้าง
เลขท่ีใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง เช่าหรือสัญญาจากระบบ 
GFMIS พร้อมแนบรายงาน SAP R/3  
1.6.3 การจ่ายตรงเข้าบญัชีผู้ขาย (ขบ.01) ทัง้เงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณเพื่อจ่าย
ชำระเงินตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย / 
คู่สัญญาของรัฐ ท่ีเป็นบุคคลภายนอก โดยจะต้อง
อ้างเลขท่ีใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง/เช่าหรือสัญญาจาก
ระบบ GFMIS (อ้าง PO) พร้อมแนบรายงาน SAP 
R/3 ใบตรวจรับพัสดุหรือใบตรวจรับงานจ้าง 
(ได้รับจากงานพัสดุ) 
- บันทึกรายการและเลขท่ีเอกสารที่ได้รับจาก
ระบบ GFMIS ในทะเบียนคุมฎีกาขอเบิกเงิน 
1.7 บันทึกรายการในใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ
ตามประเภทของเงินท่ีเบิกจ่าย และใบสำคัญการ
ลงบัญชีด้านท่ัวไป 
1.8 เสนอผู้มีอำนาจอนุมตัิขอเบิก 
1.8.1 กรณีอนุมัติ (อม.01) ในระบบ GFMIS 
พร้อมเอกสารประกอบการเบิกจา่ยลำดับที่ 5 
1.8.2 กรณีอนุมัติ (อม.02) ในระบบ GFMIS 
(ตามคำสั่งมอบหมายเป็นผูม้ีสิทธิการใช้รหัส
ผู้ใช้งานและรหสัผา่นของหน่วยงานผู้เบิก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-หัวหน้างาน
การเงินหรือผู้
ได้รับ
มอบหมาย 
ผู้อำนวยการ 

 
D 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 เมื่อได้รับการอนุมัติขอเบิกและขอจ่ายแล้ว  
เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
2.1.1 กรณีสั่งจ่ายตรงเจ้าหนี้ในระบบGFMIS 
จัดทำทะเบียนคมุจ่ายตรงผู้ขาย  (ขบ.01 และ 
ขบ.02) เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมตั ิและใบสำคญั
การลงบัญชีด้านท่ัวไป 
2.1.2 กรณีจ่ายสั่งจ่ายเช็คให้กับเจา้หนี้และผู้ขอ
เบิก  เจ้าหน้าท่ีการเงิน จัดทำทะเบียนคุมสั่งจ่าย

-เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 
-หัวหน้างาน
การเงิน 
-หัวหน้างาน
บริหารงาน
ทั่วไป 

-เอกสารจาก
ระบบGFMIS 
-ทะเบียนคุมเช็คฯ 
-พิมพ์เช็ค 
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เช็ค และพิมพ์เช็ค ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
ให้ตรงกับเช็คที่สั่งจ่ายใหต้รงกับผูม้ีสิทธิรับเงิน
และตรงกับระบบ GFMIS เสนอผูม้ีอำนาจลงนาม
สั่งจ่าย ส่งมอบเช็คให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มสีิทธิรับ
เงิน ให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินลงนามรับเช็คใน
ต้นขั้วเช็คและทะเบียนคมุเช็ค 
2.1.3 กรณีโอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate 
Online (เงินงบประมาณ) เจ้าหนา้ที่การเงิน
บันทึกข้อมูลในระบบ KTB Corporate Online 
พิมพ์เอกสารทีไ่ด้รบัจากระบบ เสนอผู้มีอำนาจ
อนุมัติสั่งจ่ายในระบบ KTB Corporate Online 
2.2 เจ้าหน้าท่ีบัญชีบันทึกรายการในใบสำคัญการ
ลงบัญชีด้านจ่าย 
- บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (แบบ ขจ.05) ใช้
บันทึกรายการจา่ยเงินท่ีขอเบิกเขา้บัญชีเงินฝาก
ธนาคารของส่วนราชการ ตามประเภทของเงิน 
ผ่านระบบ GFMIS 

-รอง
ผู้อำนวยการ
ฝ่าย
อำนวยการ 
-ผู้มีอำนาจลง
นาม 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ี
บัญช ี
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 เสนอใบสำคัญการลงบญัชีด้านจ่าย และ
แบบการจ่ายชำระเงิน (ขจ.05)พร้อมรายงาน 
SAP R/3 ให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัต ิ
2.4 เจ้าหน้าท่ีการเงินเสนอรายละเอียด และ
การรับทราบรายงานการรับจ่ายเงินประจำวัน 
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบบญัชีการรบัจ่ายเงินประจำวัน 
ตรวจสอบและลงนาม  
แจ้งกับคณะกรรมการเก็บรักษาเงนิตรวจสอบ 
และแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีการรับ
จ่ายเงินประจำวัน ลงลายมือช่ือรบัทราบ 
- รายงานผลการตรวจสอบของคณะกรรมการ
ทั้ง 2 ชุด เสนอให้ผู้อำนวยการ เพือ่ทราบ 
-กรณีมีเงินคงเหลือรายวัน ให้เจ้าหน้าการเงินนำ
ฝากเข้าบัญชีวิทยาลัย ตามประเภทของเงิน 
- กรณีนำฝากเงินไม่ทันการทำงานของธนาคาร 
ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน นำเงินเข้าตู้
นิรภัยในวันนั้น และคณะกรรมการเก็บรักษา
เงินนำเงินออกจากตู้นิรภยั ให้เจ้าหน้าท่ีการเงิน
นำเงินฝากเข้าบญัชีวิทยาลัยในวันถัดไป 
2.5 นำเอกสารที่ประกอบการรับจา่ยเงิน
ประจำวันตามที่ผูม้ีอำนาจสั่งจ่ายรบัทราบ และ

หัวหน้างาน
การเงิน 
 
เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าท่ี
บัญช ี

-ใบสำคัญด้าน
จ่าย 
-เอกสารในระบบ
GFMIS 
-ขจ.05 
-เอกสารประกอบ 
การรับ-จ่าย 
-ใบสรุปการรับ-
จ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เอกสารประกอบ 
การจ่ายเงิน 

พิจารณา 
 

อนุมัต ิ

ไมอ่นุมัติ 
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จัดเก็บไวเ้พื่อเป็นเอกสารประกอบการรับ-จ่าย 
เงิน และรับตรวจสอบจากภายในและภายนอก 
2.6 ประเมินความพึงพอใจของผู้รบับริการ 
2.7 ติดตามกำกับผลการปฏิบตัิงาน รายไตร
มาส รายงานต่อรองผู้อำนวยการฝา่ย
อำนวยการ และแจ้งหัวหน้างานยทุธศาสตร์ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการกำกับติดตามต่อไป 
2.8 รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการรายงานผล
การดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณา เสนอแนะ เพื่อพัฒนา 
งานต่อไป 

-ต้นขั้วเช็คสั่ง
จ่ายเงิน 
-เอกสารจาก
ระบบGFMIS  
-เอกสารประกอบ 
การรับ-จ่าย 
-ใบสรุปการรับ-
จ่าย 

 3.1 ประเมินผลการดำเนินงานของระบบตาม
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของระบบ ได้แก่ 
  3.1.1 ไม่มีข้อผิดพลาดของการเบิกจ่ายเงิน  
  3.1.2 ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ มีระดับ
ความพึงพอใจต่อระบบการเบิกจ่ายเงิน  อยู่ใน
ระดับดี ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5  
3.2 ประเมินกระบวนการเบิกจ่ายเงินและจัดทำ
รายงานแนวทางการพัฒนาตามผลการประเมิน 
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข เสนอ
ต่อคณะกรรมการวิทยาลัย เพื่อใหข้้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาระบบการทำงานต่อไป 

-เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 
-หัวหน้างาน
การเงิน 
-หัวหน้างาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
-รอง
ผู้อำนวยการ
ฝ่าย
อำนวยการ 
 

-รายงานการ
ประชุมฝา่ย
อำนวยการ 
-รายงานการ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานการ
กำกับติดตามการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
ระบบ 

 
 

 
 

 
 

4. คณะกรรมการบริหารวิทยาลยั พิจารณาและ
ให้ข้อเสนอแนะ 
 
 

คณะกรรมการ
บริหาร
วิทยาลัย
พยาบาลฯ 

1.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลฯ 
ครั้งท่ี 
 
 
 

 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 นำผลการประเมินการ และขอ้เสนอแนะ
จากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัไปปรับปรุง
การดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
5.2  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน หรือ
เทียบเคียงผลการดำเนินงาน กับหน่วยงานท่ีคัด
สรร เพื่อการดำเนินงานสู่แนวปฏบิัติที่ด ี
5.3 เผยแพร่แนวปฏิบตัิที่ด ี
 

-เจ้าหน้าท่ี
การเงิน 

-หัวหนา้งาน
การเงิน 

-หัวหน้างาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
-รอง

ผู้อำนวยการ

1.แผนปฏิบัติการ
ประจำปี...... (ปี
ต่อไป) 
2.รายงานสรปุผล
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
ถอดบทเรียน 
หรือเทียบเคยีงผล
การดำเนินงาน 

C 

นำผลการประเมิน
ไปปรับปรุง 

เห็นชอบ 

การประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

พิจารณา 
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วงจร
คุณภาพ 

ระบบ กลไก 

ขั้นตอน รายละเอียดของวิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 

 
 

ฝ่าย
อำนวยการ 

กับหน่วยงานที่คัด
สรร  
3.แนวปฏิบัติที่ดี
การในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
4.รายงานการ
เผยแพร่แนว
ปฏิบัติที่ด ี

 
 
 

  
 

 
 

 

 
 
7. เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 

1. สำเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการพร้อมสำเนาหนังสือต้นเรื่อง 
2. สำเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
3. เอกสารประกอบการเบิกค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 
4. เอกสารประกอบการเบิกค่าวัสดุต่างๆ 
5. เอกสารประกอบการเบิกค่าครุภัณฑ์ 
6. เอกสารประกอบการเบิกค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
7. เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายโครงการ 
8. เอกสารประกอบการเบิกค่าสาธารณูปโภค 
9. เอกสารประกอบการเบิกค่าตอบแทนการสอน 
10. ระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้องกับการเงิน 
11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ 

8.แบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้อง 
8.1 สัญญาการยืมเงิน 
8.2 บันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงิน 
8.3 แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ 
8.4 บันทึกข้อความขอส่งใช้หนี้เงินยืม 
8.5 บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการพร้อมเอกสารแนบ 
8.6 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอบรมพร้อมเอกสารแนบ 
8.7 ใบเสร็จรับเงิน 
8.8 บันทึกข้อความขอเบิกเงินเพ่ิม 
8.9 สำเนาใบเสร็จรับเงิน 

สิ้นสุด 
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8.10 รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 
8.11 ใบสำคัญรับเงินและรายงานการบันทึกการรับและนำส่งเงินคลัง 
8.12 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
8.13 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 
8.14 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
9. การบันทึกเอกสาร 

ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

1. สัญญาการยืมเงิน 
 

งานบัญชี งานการเงิน
และบัญชี 

10 ปี
(ตรวจสอบ

ภายในและ /
สตง. รับรอง
ถูกต้องแล้ว) 

- เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. บันทึกข้อความขอ
อนุมัติยืมเงิน 

งานบัญชี งานการเงิน
และบัญชี 

10 ปี
(ตรวจสอบ

ภายในและ /
สตง. รับรอง
ถูกต้องแล้ว) 

- เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.แบบประมาณการยืม
เงินไปราชการ 

งานบัญชี งานการเงิน
และบัญชี 

10 ปี
(ตรวจสอบ

ภายในและ /
สตง. รับรอง
ถูกต้องแล้ว) 

- เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.บันทึกข้อความขอส่ง
ใช้หนี้เงินยืม 
 

งานบัญชี งานการเงิน
และบัญชี 

10 ปี
(ตรวจสอบ

ภายในและ /
สตง. รับรอง
ถูกต้องแล้ว) 

- เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

5.บันทึกข้อความขออนุมัติ
เบิกค่าใช้จ่ายโครงการ
พร้อมเอกสารแนบ 

งานบัญชี งานการเงิน
และบัญชี 

10 ปี
(ตรวจสอบ

ภายในและ /
สตง. รับรอง
ถูกต้องแล้ว) 

- เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการพร้อม
เอกสารแนบ 

งานบัญชี งานการเงิน
และบัญชี 

10 ปี
(ตรวจสอบ

ภายในและ /

- เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

สตง. รับรอง
ถูกต้องแล้ว) 

7.ใบเสร็จรับเงิน 
 

งานบัญชี งานการเงิน
และบัญชี 

10 ปี
(ตรวจสอบ

ภายในและ /
สตง. รับรอง
ถูกต้องแล้ว) 

- เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

8.บันทึกข้อความขอเบิก
เงินเพ่ิม 
 

งานบัญชี งานการเงิน
และบัญชี 

10 ปี
(ตรวจสอบ

ภายในและ /
สตง. รับรอง
ถูกต้องแล้ว) 

- เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

9.สำเนาใบเสร็จรับเงิน 
 

งานการเงิน งานการเงิน
และบัญชี 

10 ปี
(ตรวจสอบ

ภายในและ /
สตง. รับรอง
ถูกต้องแล้ว) 

- แฟ้มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

10.รายงานเงินคงเหลือ
ประจำวัน 

งานบัญชี งานการเงิน
และบัญชี 

10 ปี
(ตรวจสอบ

ภายในและ /
สตง. รับรอง
ถูกต้องแล้ว) 

- เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

11. ใบสำคัญรับเงินและ
รายงานการบันทึกการ
รับและนำส่งเงินคลัง 

งานบัญชี งานการเงิน
และบัญชี 

10 ปี
(ตรวจสอบ

ภายในและ /
สตง. รับรอง
ถูกต้องแล้ว) 

- เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

12.ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล 

งานบัญชี งานการเงิน
และบัญชี 

10 ปี
(ตรวจสอบ

ภายในและ /
สตง. รับรอง
ถูกต้องแล้ว) 

- เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

13.ใบเบิกเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

งานบัญชี งานการเงิน
และบัญชี 

10 ปี
(ตรวจสอบ

ภายในและ /

- เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ชื่อเอกสาร ผู้รับผิดชอบ สถานที่จัดเก็บ 
ระยะเวลา
จัดเก็บ 

วิธีการจัดเก็บ 

สตง. รับรอง
ถูกต้องแล้ว) 

14. ใบเบิกค่าใช้จ่ายใน
การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

งานบัญชี งานการเงิน
และบัญชี 

10 ปี
(ตรวจสอบ

ภายในและ /
สตง. รับรอง
ถูกต้องแล้ว) 

- เล่มเอกสาร 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

 
10. ระบบการติดตาม และประเมินผล   

ผลลัพธ์สำคัญของกระบวนการซึ่งแสดงผลสำเร็จของกระบวนงาน คือ  
1. ไม่มีข้อผิดพลาดของการเบิกจ่ายเงิน  

  2. ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ มีระดับความพึงพอใจต่อระบบการเบิกจ่ายเงิน  อยู่ในระดับดี 
ค่าคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

 
ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 

1.คุณภาพของการเบิกจ่ายเงิน 1.ข้อผิดพลาดของการเบิกจ่ายเงิน  
 
 

ไม่มี 
 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงานจัดเก็บ 

ไม่มี 
 

ไม่มี 1 ครั้ง/ปี แฟ้มเอกสาร งานบัญชี 

ข้อกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัดที่สำคัญ เป้าหมาย 
2.ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

2.ระดับความพึงพอใจต่อระบบการเบิกจ่ายเงิน 
ของผู้รับบริการ 

-ร้อยละ 80  
-ระดับดี ค่าคะแนน
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

สูตรการคำนวณ(ถ้ามี) หน่วย ความถี่ในการ
รายงานผล 

แบบฟอร์ม
จัดเก็บ 

หน่วยงานจัดเก็บ 

ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย 

 

ร้อยละ 
คะแนน 

4 ครั้ง/ปี แฟ้มเอกสาร งานบัญชี 
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ส่วนที่ 3  
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก 
ตามความสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

 
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2561 
ตัวบ่งชี้ ระดับ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับคณะ 
ตัวบ่งชี้ 

ระดับสถาบัน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 (1.1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
และความรอบรู ้ด้านต่างๆ ในการสร้างสัมมา
อาชีพความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีว ิตโดยเป็นผู ้ม ีคุณธรรม ความเพียร 
มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 (1.2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆเพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม 
มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถ
สร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน
สังคม และประเทศ 
 (1.3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญ 
ทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและ
ร ักษ ์ความเป ็นไทย ร ่ วมม ือรวมพล ังเพื่อ
สร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข
อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประชาคมโลก 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1.1 
คุณภาพ 
บัณฑิตตามกรอบ 
มาตรฐาน 
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 
การบริการนักศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 
การบริการนักศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1.2 
คุณภาพบณัฑิต 
ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 ผลลัพธ์
ด้านผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 
กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 
กิจกรรมนักศึกษา 
ระดับปริญญาตร ี

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละ
ของ บัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานทํา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี  

  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การ
ส่งเสริมและพัฒนา 
นักศึกษา 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 
ผลที่เกดิกับนักศึกษา 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 
ผลการดําเนินงาน
หลักสตูร 
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

  

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยท่ีเป็นการสร้าง 
และประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ใหม่ สร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยง
กับสภาพเศรษฐกิจสังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ ่งแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของ

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ผลงาน 
ของนักศึกษาและ
ผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท 
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบ
และกลไก การ
บริหารและพัฒนา 
งานวิจัยหรือ งาน
สร้างสรรค์  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและ
กลไก การบริหารและ
พัฒนา งานวิจัยหรือ งาน
สร้างสรรค์  
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มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 

ตัวบ่งชี้ ระดับ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับสถาบัน 

ประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหวา่ง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ 
และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ผลงานวิจัย
และนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความ
ต้องการจําเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและ
เอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและ
นวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนา 
ผู ้เร ียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการสร้าง
โอกาสมูลค่าเพิ ่ม และขีดความสามารถของ
ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงิน
สนับสนุนงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์  

 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 
ผลงานทางวิชาการ 
ของอาจารย์ประจาํ 
และนักวิจัย  

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทาง
วิชาการ ของอาจารย์ประจาํ 
และนักวิจัย  

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม 
สอดคล ้องก ับบร ิบท และตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม ตามระดับ
ความเชี ่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภท
สถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่ประสาน 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ 
และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมี
ความโปร่งใสชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์
ของการบริการวิชาการนําไปสู่การเสริมสร้าง
ความเข ้มแข ็งและความยั ่ งย ืนของผ ู ้ เร ียน 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวาง
ระบบผูส้อน และ
กระบวนการจดัการ
เรียน การสอน : 
การบูรณาการพันธกิจ 
ต่าง ๆกับการเรียนการ
สอน ในระดับปริญญา
ตร ี

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การ
บริการวิชาการ แก่
สังคม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการ
วิชาการ แก่สังคม 

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย   
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย
หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสู่การสืบสาน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม 
การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของ
ไทยและต ่างประเทศอย ่างเหมาะสม ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน 
ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทําให้
เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 

ตัวบ่งช้ี 5.2 
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการ 
สอน : การบูรณาการ
พันธกิจต่าง ๆ กับการ
เรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตร ี

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การ
ทํานุบํารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การทํานุบํารุง
ศิลปะ และวัฒนธรรม  

มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
 (5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบรูณา
การเพ ื ่อให ้ม ีค ุณล ักษณะ  อ ันพ ึงประสงค์  
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการที่
หลากหลายของประเทศ ทั ้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วม ของ

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การ
บริหารจดัการ
หลักสตูร ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ที่
กําหนดโดย สกอ.  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 
ผลการบริหาร
จัดการหลักสตูร
โดยรวม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 
ผลการบริหารจัดการ 
หลักสตูรโดยรวม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 
การรับนักศึกษา 
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มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 

ตัวบ่งชี้ ระดับ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคณะ 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับสถาบัน 

ชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 

  

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

  

(5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตาม
พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมีการบริหาร จัดการบุคลากรและ
ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตาม หลักธรรมาภิ
บาล คํานึงถึงความหลากหลาย และความเป็น
อ ิสระทางว ิชาการ ม ีประส ิทธ ิภาพ  และ
ประสิทธ ิผล ย ืดหยุ ่นคล่องตัว โปร ่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 
อาจารย์ ประจํา
คณะที่มี คณุวุฒิ
ปริญญาเอก  

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ 
ประจําสถาบันที่มี คณุวุฒิ
ปริญญาเอก  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 
คุณภาพอาจารย ์

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 
อาจารย์ประจําคณะ
ที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ 
ประจําสถาบันที่ดํารง 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 
ผลที่เกดิกับอาจารย ์

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 
จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการ 
สอน 
 -การกําหนดผูส้อน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
การบริหารการ
บริหาร 
ของคณะเพื่อการ 
กํากับติดตาม
ผลลัพธ์ 
ตามพันธกิจกลุม่
สถาบันและ 
เอกลักษณ์ของคณะ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 
การบริหารของ 
สถาบัน เพื่อการ 
กํากับติดตามผลลัพธ์ 
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
การประเมินผู้เรยีน 

 ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
ผลการบริหารงาน 
ของคณะ 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 
ระบบกํากับการ 
ประกันคณุภาพ 
หลักสตูร 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 
ระบบกํากับการประกัน 
คุณภาพหลักสตูรและ 
คณะ 

 
 
 
 

 


