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คํานํา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เปนวิทยาลัยท่ีอยูในสังกัดของสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีหนาท่ีในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลใหไปรับใชชุมชน
สังคมและประเทศชาติในดานสุขภาพ ท่ีมีความรูและทักษะทางการพยาบาลตลอดจนมีคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ พรอมมีความมุงม่ันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน โดยใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ท้ังภายในและภายนอก
มาใชเปนกลไกสนับสนุนใหวิทยาลัยพัฒนาไปสูความเปนเลิศได อนึ่งการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน
ในการสรางจิตสํานึกแหงคุณภาพ มีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยผลักดันใหระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยขับเคลื่อนไปไดจนบรรลุซึ่งวิสัยทัศนและพันธกิจของวิทยาลัยไดอยางสมบูรณ

คูมือประกันคุณภาพการศึกษา เลมนี้จัดทําข้ึนโดยรวบรวมจากเอกสารท่ีเก่ียวของ
และการปฏิบัติจริงของวิทยาลัยเพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางความเขาใจ ในการบริหารจัดการระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัย กลุมงาน ฝายและหนวยงานตลอดจนระดับบุคคลไปสูการ
ปฏิบัติท่ีดี ซึ่งเนื้อหาประกอบดวย 5 สวน คือ บทนําและภาพรวมของวิทยาลัย ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ ระบบการบริหารจัดการมาตรฐานและ
ตัวบงชี้คุณภาพ และแผนกํากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอมูลสําคัญเก่ียวกับมาตรฐาน
และตัวบงชี้คุณภาพ นิยามศัพทและพรบ.การศึกษาแหงชาติ

ทางผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา ผู เ ก่ียวของจะนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในงานท่ีเก่ียวของตอไป อันจะสงผลใหการดําเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยบรรลุได
ตามเปาหมายในท่ีสุด

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
กลุมงานยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ

สิงหาคม พ.ศ. 2555
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สวนที่ 1
บทนําและภาพรวมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ตั้งอยูเลขท่ี 312 หมูท่ี 11 ตําบลบานตอม อําเภอเมือง
จังหวัดพะเยา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
มีอาณาเขตทิศใตติดตอกับโรงพยาบาลพะเยา ดานเหนือติดตอกับท่ีดินเอกชน ดานตะวันตกติดตอกับ
กวานพะเยาและดานตะวันออกติดตอกับถนนพหลโยธิน เนื้อท่ีท้ังหมด 18 ไร 3 ง าน 16 ตารางวา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาเปดดําเนินการ เม่ือ 7 มิถุนายน พ.ศ 2525 รับนักศึกษา
พยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ(ระดับตน)เปนรุนแรก และปดการผลิต
หลักสูตรนี้ในปการศึกษา 2539 รวมผูสําเร็จการศึกษา 1,563 คน และปการศึกษา 2530 เปด
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ (เฉพาะกาล) เพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งหลักสูตรและปดการ
ผลิตในปการศึกษา 2534 รวมผูสําเร็จการศึกษา 276 คน

ปการศึกษา 2533 เปดหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร(4ป) เปนรุนแรก เปด
ดําเนินการเรื่อยมา จนถึงปจจุบันมีผูสําเร็จการศึกษาไปแลวจํานวน 1,010 คน

ปการศึกษา 2536 เปดรับนักศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรเทียบเทา ปริญญาตรี
(ตอเนือ่ง 2 ป) และปดการผลิตในปการศึกษา 2548  รวมผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 618 คน

ตอมาในปการศึกษา 2537 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณา
พระราชทานชื่อวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขวา “วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี”
และในปการศึกษา 2541 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา เขาสมทบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ทําใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ไดรับปริญญาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหมจนมาถึงปจจุบัน

ปรัชญา
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา เชื่อวา บุคคลสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได

ดวยการเรียนรูแบบบูรณาการ  การจัดการศึกษาตองอาศัยการจัดการองคการเรียนรู และความ

1.1 ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

1.2 ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
และนโยบายของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา
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รวมมือจากชุมชนและทองถ่ิน  ในการสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือใหเปนคนท่ี
มีความรู  มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนคนดีของสังคม

ปณิธาน
มุงสรางคน สรางปญญา รวมพัฒนาสุขภาพ
คานิยม
มีวินัย  ใฝเรียนรู  มุงสูความเปนเลิศ
วัฒนธรรม
มีจิตสํานึกในการทํางานเปนทีม
สัญลักษณของวิทยาลัย
สี บานเย็น
ดอกกลวยไม “เอ้ืองคํา”
ดอกเอ้ืองคําเปนกลวยไมชนิดหนึ่งท่ีมีสีเหลืองทองลักษณะชอดอกยาวรีชอดอกแข็ง

หอยโคงลงเล็กนอย ออกดอกราวเดือนกุมภาพันธ – พฤษภาคมมีความงดงามและ โดดเดน มองเห็น
แลวสบายตา ประกอบกับมีกลิ่นหอมออนๆ ท่ีใหความสดชื่นกับผูท่ี สัมผัสความงามของดอกเอ้ืองคํา
เปรียบไดกับพยาบาลท่ีมี ความงามและบุคลิกภาพท่ีดี กิริยามารยาทสุภาพเรียบรอย วาจาไพเราะ
เปนท่ีประทับใจแกผูรับบริการ นอกจากนั้น ลักษณะการทํางานของพยาบาลจะทํางานเปนทีม
เพ่ือให การชวยเหลือและบริการทางการพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับดอกเอ้ืองคําท่ี
จะมีความสวยงามเม่ืออยูรวมกันเปนชอดอก

ตนสัก
๑. ตนสักเปนตนไมมีราคาแพง เหมือนกับวิชาความรูท่ีนักศึกษาไดรับประสิทธิ์ประสาท จาก

สถาบันแหงนี้ซึ่งเปนสิ่งท่ีมีคายิ่ง และการเปนพยาบาลนั้นถือวามีความสําคัญตอผูปวยมาก เพราะ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง พยาบาลจะเปนผูท่ีอยูใกลชิดผูปวยมากท่ีสุด

๒. สักเปรียบดังพยาบาลตองมีคุณธรรมจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ตลอดจนมีความเมตตา
กรุณาตอผูปวย

๓. สักเปรียบเสมือนดังครู ผูท่ีประสิทธิ์ประสาทความรูใหแกลูกศิษยนั้นจะตองทําใหลูกศิษย มีทัศนคติ
ท่ีดีตอวิชาชีพ และประทับใจในสถาบัน พรอมกับเทิดทูนสถาบันแหงนี้ไวทุกเม่ือเชื่อวัน จนเกิดเปน
สักใจ

วิสัยทัศน (Vision)
เปนสถาบันอุดมศึกษาดานสุขภาพท่ีเปนเลิศดานวิชาการเปนท่ียอมรับในระดับประเทศและ

สากล และตอบสนองระบบสุขภาพชุมชนBo
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พันธกิจ (Mission)
พันธกิจเปนกรอบในการดําเนินงานตามภารกิจขององคกร และภารกิจการพัฒนาไปสู

วิสัยทัศน วิทยาลัยไดกําหนดพันธกิจ 4 พันธกิจ ดังนี้
1.ผลิตและ พัฒนากําลังคนดานคุณภาพเพ่ือรองรับระบบสุขภาพของประเทศและ ชุมชน

ภาคเหนือ
2.วิจัยสรางองคความรูและ บริการวิชาการดานสุขภาพเพ่ือนําพาสูสังคมอุดมปญญาสุขภาวะ
3. สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ บูรณาการเขากับพันธกิจอ่ืนๆ
4. การพัฒนาสูสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําท่ีมีสมรรถนะสูง เขมแข็งและ มุงสูทองถ่ิน

ประเด็นยุทธศาสตร
1.การผลิตกําลังคนทางดานสุขภาพเพ่ือรองรับระบบสุขภาพของชุมชน
2. การพัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะแกกําลังคนดานสุขภาพของชุมชน
3. การสรางองคความรูและการบริการวิชาการดานสุขภาพ
4. การพัฒนาสูสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําท่ีมีสมรรถนะสูง เขมแข็งและ มุงทองถ่ิน

เปาประสงค (Goal)
เปาประสงคท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภาพ และอัตลักษณท่ีพึงประสงค เปนท่ียอมรับ และเชื่อม่ัน

ของผูใชบัณฑิต   ชุมชน และทุกภาคสวน
เปาประสงค 2 วิทยาลัยเปนคลังความรู และศูนยกลางการบริการวิชาการทางสุขภาพแก

ทองถ่ิน สามารถสรางผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และนวัตกรรม ท่ีเกิดประโยชนตอภารกิจการศึกษา
และระบบสุขภาพของชุมชน ผลงานไดรับการยอมรับท้ังในประเทศ และสากล

เปาประสงคท่ี 3 วิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําท่ีเนนทองถ่ิน มีความเขมแข็งใน
ระบบการบริหารจัดการท่ีเปนสากล
กลยุทธ

กลยุทธท่ี 1 สรางและ พัฒนาบัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติการทางการพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูง
และตอบสนองตอระบบสุขภาพของชุมชน

กลยุทธท่ี 2 พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา (TQF)
อัตลักษณของบัณฑิตและเอกลักษณของวิทยาลัย

กลยุทธท่ี 3 ปฏิรูประบบการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบการบริการวิชาการอยางบูรณาการแบบครบวงจร
กลยุทธท่ี 5 สรางศูนยความเปนเลิศดาน HIV/AIDS โดยเนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สูการเปนตนแบบของวิทยาลัยใน

สังกัด สบช.
กลยุทธท่ี 7 ยกระดับการบริหารจัดการใหวิทยาลัยเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง
กลยุทธท่ี 8 เสริมสรางสมรรถนะบุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญและขีดความสามารถสูง
กลยุทธท่ี 9 พัฒนาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  และบุคลากรมีความสุข ภายใต

วัฒนธรรมและคานิยมรวม
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นโยบายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา โดยคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายเพ่ือเปน
แนวทางในการปฏิบัติ ใหครอบคลุมทุกภารกิจของวิทยาลัย ดังตอไปนี้

นโยบายดานการผลิต
1. ผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรู มีปญญาทางสุขภาพ มีความเขาใจ เขาถึง และพัฒนาสุข

ภาวะของชุมชนไดอยางแทจริง
2. จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก  และคํานึงถึงความ
แตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา

3.สรางสรรคระบบการเรียนการสอน เพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีความเปน
เลิศท่ีมุงสรางผูเรียนใหเปนนักปฏิบัติการพยาบาลใหมีความเชี่ยวชาญและเขาถึงชุมชนมีการแสวงหา
แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ เพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน โดยมีการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนการเรียนรูตามสภาพจริง

4. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาของวิทยาลัย  ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสอดคลองกับ
นโยบายการศึกษาของชาติผูท่ีผานระบบการศึกษาของวิทยาลัยมีอัตลักษณและจิตวิญญาณในการ
บริการสุขภาพอยางมืออาชีพและเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน

5. การจัดการศึกษาเนนการคัดเลือกคนทางสุขภาพจากชุมชน สงเสริม การมีสวนรวมจาก
ชุมชนในการรวมจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท่ีเนน
การเรียนการสอนเพ่ือชุมชน

6. กําหนดมาตรฐาน และแนวปฏิบัติในการนําอัตตลักษณของบัณฑิตไปใชใน  การจัดการ
เรียนการสอน การประเมินผลผูเรียนเม่ือจบการศึกษาพรอมท้ังสื่อสารอัตลักษณท่ีสรางข้ึนไปยังผูท่ี
เก่ียวของท้ังระบบใหรับรู และยอมรับอยางท่ัวถึงท้ังภายใน และภายนอกวิทยาลัย

7. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานทางการจัดการศึกษาพยาบาลและ
นําอัตตลักษณของบัณฑิตมาเปนสวนสําคัญในการพิจารณาเพ่ือการปรับหรือพัฒนาหลักสูตร

8.จัดกิจกรรมเสริมนอกเหนือจากหลักสูตรเพ่ือสรางและพัฒนาผูเรียนใหสมบูรณดวยเกณฑ
อัตลักษณกําหนดไว

9.สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือในการผลิตบัณฑิตกับหนวยงานภายนอกท้ังในและ
ตางประเทศ

10.พัฒนาใหวิทยาลัยมีความพรอม ความสมบูรณดานการฝกปฏิบัติการ มีหองปฏิบัติการท่ี
ไดมาตรฐานในระดับสากล

นโยบายดานการวิจัย
1. สงเสริมสนับสนุนและผลักดันอาจารยใหมีศักยภาพใหไดรับทุนวิจัยจากภายนอกและดูแล

ใหอาจารยผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและดําเนินการวิจัยไดตามแผนท่ีกําหนด
2. จัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานเวลาและวัสดุครุภัณฑท่ีจําเปน โดยท่ีอาจารยตองมีผลลัพธ

ท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม
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3. สงเสริมและสนับสนุนการตอยอดองคความรูท่ีมีอยูแลวจากผลงานวิจัย เครื่องมือวิจัยและ
นวัตกรรม ใหไดมาตรฐานและจดลิขสิทธิ์ ในนามวิทยาลัย

4. สงเสริมและสนับสนุนใหกลุมวิชาตางๆจัดทําชุดโครงการวิจัยเพ่ือเสนอขอทุนวิจัยท้ัง
ภายในและภายนอก

5.สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยไดตีพิมพเผยแพรงานวิจัยในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติและเสนอผลงานในงานประชุมตางๆ

6. พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูลงานวิจัยท่ีครบถวนสมบูรณและเปนปจจุบันใหมี
ความสะดวกตอการใชงานของอาจารยและเปนประโยชนตอการดําเนินงานของวิทยาลัย

7. ใหมีการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจดานอ่ืนๆ ของสถาบัน

นโยบายดานการบริการวิชาการ
1.พัฒนาวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศท่ีเปนท่ีพ่ึงทางความรู และปญญาทางดานสุขภาพแก

ทองถ่ิน สถานบริการทางสุขภาพ และทุกภาคสวน  เปนผูนําและแหลงอางอิงทางองคความรูดาน
วิชาการสุขภาพ   ของชาติ เปนเลิศทางดานการพยาบาลผูปวยเอดส

2.สงเสริม สนับสนุน การจัดใหบริการทางวิชาการเพ่ือการยกมาตรฐานชุมชนทองถ่ินใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย

3. สงเสริม สนับสนุนการจัดโครงการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนโดยใชการมีสวนรวมกับ
หนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภายใน ภายนอกวิทยาลัยและเนนการมีสวนรวมของชุมชน

4. ใหมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และการพัฒนาตําแหนงทาง
วิชาการของอาจารย การสรางเครือขายกับหนวยงานตาง ๆ ซึ่งเปนแหลงงานของนักศึกษาและเปน
การสรางรายไดของสถาบันจากการใหบริการทางวิชาการ

5. ใหนําเอาองคความรูท่ีเกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูนั้น ท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน

นโยบายดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. ทํานุบํารุงรักษาสงเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยบูรณาการกับการ

เรียนการสอน
2. มุงเนนการอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือรักษาเอกลักษณของชาติและชุมชน

ทองถ่ิน
3. มุงสงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและสืบสาน ประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของไทยลานนารวมท้ังการสงเสริมใหนักศึกษามีสํานึกประชาธิปไตย
นโยบายดานการบริหารจัดการ
1. ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปใหมีความชัดเจนและสอดคลอง

กับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเนนของวิทยาลัย ท่ีสนับสนุนภารกิจของวิทยาลัยตามหลักการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจน
สอดคลองกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2556) และการเปลี่ยนแปลง

Bo
ro
ma
ra
jo
na
ni
 C
ol
le
ge
 o
f 
Nu
rs
in
g 
Ph
ay
ao



6

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
สิงหาคม 2555

ของกระแสโลกและเปดโอกาสใหมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ และมีการถายทอดวิสัยทัศนและ
แผนกลยุทธท่ีกําหนดแลวใหรับทราบท่ัวกันท้ังอาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา ตลอดจนผูท่ีมีสวนไดสวน
เสีย เชน ผูปกครอง ชุมชน ผูใชบริการและสังคมโดยรวม

2. การขับเคลื่อนแผนกลุยทธใหมีการดําเนินการถายทอดแผนกลยุทธนําไปสูการปฏิบัติโดย
การเชื่อมโยงแผนกลยุทธสูบุคลากรทุกระดับและใหมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานและมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตอเนื่องทุก 6 เดือน

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสื่อสารของวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เนนความโปรงใสและการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต

4. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการใหสามารถสนับสนุนกระบวนการ
บริหารจัดการทุกภารกิจ

5. สงเสริม ระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ภายนอกเพ่ือหารายไดในการสนับสนุนการ
พัฒนาวิทยาลัยและเพ่ิมความสามารถในการพ่ึงพาตนเองไดในอนาคต

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศดังนี้
1.ใหมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการ

รักษามาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัย โดยเนนใหกลุมงาน ฝายและหนวยงาน มีการพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และสรางความพรอมท่ีจะใหหนวยงานภายในและภายนอกเขาไป
ตรวจสอบเพ่ือการประเมินและรับรองคุณภาพ

2.ดําเนินการจัดคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา เปนทีม
ขับเคลื่อนระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมี
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีวิทยาลัยแตงตั้งข้ึนเปนผูกํากับ ติดตาม  ตลอดจนกระตุน
และสนับสนุนใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุตามเปาหมายคุณภาพของวิทยาลัย

3.กําหนดใหอาจารยและเจาหนาท่ีทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและถือเปนภารกิจท่ีสําคัญ ท่ีทุกคนตองปฏิบัติรวมกันอยางตอเนื่องและยั่งยืน

4.สงเสริมใหหนวยงานหรือสถาบันตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ภายนอกไดเขามารวมใน
กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง

5.สนับสนุนใหมีการเผยแพรกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดดําเนินการไปแลว
อยางมีประสิทธิภาพ ท้ังภายในและภายนอกวิทยาลัย ดวยวิธีการท่ีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเปนการ
ประชาสัมพันธคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย

6.เสริมสรางขวัญกําลังใจและสนับสนุนใหมีการพัฒนากิจกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพตามตัวบงชี้คุณภาพไปสูแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) และใชกลไกการจัดการความรู
(Knowledge Management) บูรณาการเขากับตัวบงชี้คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาและ
นําไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนดานคุณภาพการศึกษาตอไป

7.ใหบุคลากรทุกคนนําแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพงานท่ีรับผิดชอบอยางตอเนื่อง
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นโยบายการพัฒนาอัตลักษณ ดานจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
1. ใหทุกกลุมงาน ฝาย งาน นําแนวคิดการดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษยและการผลิต

บัณฑิตพยาบาลไปสูระบบสุขภาพชุมชน เขาสูแผนงาน โครงการ กิจกรรม ในงานท่ีรับผิดชอบ ดวย
รูปแบบท่ีมีความหลากหลายและริเริ่ม สรางสรรค นวัตกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับอัตลักษณของ
วิทยาลัย

2. ใหทุกกลุมงาน ฝาย งาน ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด มีการติดตามประเมินผล
ความสําเร็จของแผนงาน โครงการกิจกรรมท่ีไดดําเนินการและนําผลไปปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพ
ท่ีตอเนื่อง

3. ใหการสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนปจจัยเอ้ือตาง ๆ ในการดําเนินเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ
ของวิทยาลัยทุกรูปแบบ

4. สนับสนุนใหนักศึกษา บุคลากรทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนด โครงการ กิจกรรม
เพ่ือพัฒนาอัตลักษณของวิทยาลัย

5. ใหทุกกลุมงาน ฝาย งาน ท่ีไดดําเนินการนําแนวคิดการดูแลดวยหัวใจความเปนมนุษยและ
การผลิตบัณฑิตพยาบาลไปสูระบบสุขภาพชุมชน ไปดําเนินการ มีการติดตามประโยชน คุณคา
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอวิทยาลัย องคกร สังคมและชุมชนท่ีเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน และเห็นภาพการ
เปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา

6.  กระตุน สงเสริมใหบุคลากรของวิทยาลัยมีจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
7.กระตุนและธํารงรักษานวตกรรมจิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยภายใตระบบ

ครอบครัวเสมือนโดยสนับสนุนการเขาระบบครอบครัวเสมือนทุกพุธท่ี ๑ ของเดือนและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครอบครัวเสมือนอ่ืน ๆ ซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง

8.จัดใหมีการเผยแพรผลงานการทําความดีของสมาชิกครอบครัวเสมือนในเวทีระดับวิทยาลัย
และระดับประเทศอยางตอเนื่องทุกป

9. จัดใหมีเวทีเลาเรื่องดีดี เผยแพร เรื่องเลา ดี ดี และการยกยอง เชิดชู แกอาจารย บุคลากร
และนักศึกษาท่ีกระทําความดี

10. สรางบรรยากาศ ท้ังดานกายภาพ สิ่งแวดลอมตาง ๆ ท่ีกระตุนสงเสริมใหอาจารย
บุคลากร นักศึกษา มีวิถีชีวิตและจิตใจท่ีดีงาม อยูอยางมีความสุข อยางมีคุณคาสามารถเปนแบบอยาง
ท่ีนาศรัทธาและเปนท่ียอมรับของสังคม

นโยบายการพัฒนาเอกลักษณ ดานสรางคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน
1. ใหทุกกลุมงาน ฝาย งาน นําแนวคิดการผลิตบัณฑิตพยาบาลไปสูระบบสุขภาพชุมชน เขาสู

แผนงาน โครงการ กิจกรรม ในงานท่ีรับผิดชอบ ดวยรูปแบบท่ีมีความหลากหลายและริเริ่ม
สรางสรรค นวัตกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับเอกลักษณของวิทยาลัย
2. ใหทุกกลุมงาน ฝาย งาน ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของ
แผนงาน โครงการกิจกรรมท่ีไดดําเนินการและนําผลไปปรับปรุงแกไขพัฒนาคุณภาพท่ีตอเนื่อง

3. ใหการสนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนปจจัยเอ้ือตาง ๆ ในการดําเนินเพ่ือพัฒนา
เอกลักษณของวิทยาลัยทุกรูปแบบ
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4. สนับสนุนให อาจารย นักศึกษา บุคลากรทุกคนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนด
โครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาเอกลักษณของวิทยาลัย

5. ใหทุกกลุมงาน ฝาย งาน ท่ีไดการผลิตบัณฑิตพยาบาลไปสูระบบสุขภาพชุมชน มีการ
ติดตามประโยชน คุณคา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอวิทยาลัย องคกร สังคมและชุมชนท่ีเปนรูปธรรมท่ี
ชัดเจน และเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนา

6. สงเสริม สนับสนุน ใหนักศึกษา ไดพัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกรรม และจัดมีเวทีประกวด
ผลงานวิชาการ หรือนวตกรรมของนักศึกษา เพ่ือคัดเลือกไปสูเวทีระดับชาติตอไป

7. สงเสริม สนับสนุน ใหมีเวทีนําเสนอผลงานวิชาการ วิชาชีพ นวตกรรมของศิษยเกาและยก
ยอง เชิดชู ผูท่ีมีผลงานและสรางประโยชนตอ วิชาชีพ ชุมชนและสังคม

8. สงเสริม สนับสนุน คัดเลือก อาจารย บุคลากรทุกระดับไดเขารวมประกวดผลงานในเวที
ระดับชาติหรือนานาชาติ

นโยบายการทําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ
1.ทบทวนแผนยุทธศาสตรปงบประมาณ 2554-2558 ปงบประมาณ 2556 ใหดําเนินการ

จัดตั้งคณะทํางานเตรียมความพรอมการจัดทําแผนโดยหาขอมูล ปจจัยนําเขาท่ีเปนสถานการณ
ปจจุบันและ แนวโนมในอนาคต

2.ใหกลุมงานยุทธศาสตรดําเนินการรวบรวมขอมูลท่ีเปนหลักฐานเชิงประจักษและ จัดทําราง
วิเคราะห SWOT

3.ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตรโดยใหบุคลากรไดมีสวนรวมใน
การวิเคราะห SWOT ภาพรวมและทบทวนกลยุทธใหสอดคลอง

4.ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2556 ใหมีความสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน
พันธกิจและ จุดเนนของวิทยาลัย การศึกษาของชาติ มาตรฐานอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษาแหงชาติตลอดจนสอดคลองกับแผนอุดมศึกษาของชาติระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2551-2565) และการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกโดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ

5.ใหมีการถายทอดวิสัยทัศนและ แผนยุทธศาสตรท่ีพัฒนาข้ึนใหแกบุคลากรทุกคน ตลอดจน
นักศึกษาใหรับทราบโดยท่ัวกัน

6.การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ใหมีการดําเนินการถายทอดแผนและนําไปสูการปฏิบัติโดย
การเชื่อมโยงตัวชี้วัดสําคัญขององคกร (Key Performance Indicator) สูระดับบุคคล และใหมีการ
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติงานและ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานใหตอเนื่องทุก 6 เดือน

7.ใหจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคลและ พัฒนาบุคลากรให
สอดคลองและเชื่อมโยงถึงแผนยุทธศาสตรขององคกรตลอดจนระบบ MIS ของวิทยาลัย

8.ใหรองผูอํานวยการวิทยาลัยทุกกลุมงาน ผูชวยกลุมบริหาร หัวหนางานทุกฝาย ดําเนินการ
กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนและ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการทุกรายไตรมาสและ รายงานตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรทุก 6 เดือนในประเด็นการ
ติดตามโครงการ การใชงบประมาณ ปญหาอุปสรรคและ แนวทางการพัฒนาตอคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย
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นโยบายของศูนยความเปนเลิศดานเอชไอวี/เอดส
1.มุงพัฒนาความรู ความชํานาญของบุคลากรดานสาธารณสุขและบุคลากรอ่ืนท่ีเก่ียวของใน

ดานปองกันและแกไขปญหาเอชไอวี/เอดส ท่ีตอบสนองปญหาและความตองการของชุมชน สังคม
และประเทศชาติ

2.สงเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมดานเอชไอวี/เอดส ให
เปนท่ียอมรับของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

3.ใหการสนับสนุนดานวิชาการ  เปนท่ีปรึกษาและเปนแหลงศึกษาคนควาหาความรูดานเอช
ไอวี/เอดสแกนักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป

4.สงเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวิชาชีพพยาบาลอยางตอเนื่องในดานการดูแลและแกไข
ปญหาเอชไอวี/เอดส

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
1.  บูรณาการแนวคิดการบริหารความเสี่ยงสูงานบริหารแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงาน

โครงการ กิจกรรม ตามพันธกิจของวิทยาลัย
2.  มุงสงเสริมสนับสนุนและใหความรู ความเขาใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงและแนว

ทางการบริหารความเสี่ยงแกบุคลากรทุกระดับรวมท้ังนักศึกษาอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการปลูกฝง
สรางนิสัยใหบุคลากรและนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญและการมีสวนรวมรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย

3. พัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงของ วิทยาลัยอยางตอเนื่องเพ่ือใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและเปาหมายตลอดจนพันธะกิจหลักขององคกรตามสภาพแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปล

4. ใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย ซึ่งมาจากตัวแทนของทุกกลุมงาน
หนวยงาน ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง วิเคราะหปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือลดความ
เสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับ
ความสําคัญของปจจัยเสี่ยงเพ่ือนําไปสูการวางระบบหรือแนวปฏิบัติในการปองกันความเสี่ยง

5. ใหมีการติดตาม ประเมินผล ทบทวน และปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงตามความ
เหมาะสมรวมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ี กําหนดไว เสนอตอผูท่ี
เก่ียวของตามระบบบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนด

นโยบายการควบคุมภายใน
1. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา

ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544
2. บริหารระบบการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานมี

ความเชื่อถือไดและเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ
3. ใหทุกหนวยงานยอย ตามโครงสรางขององคกร มีการดําเนินการควบคุมภายในตามความ

เสี่ยงท่ีไดวิเคราะห
4. ติดตามประเมินผลตามระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องและรายงานผลการ

ตรวจสอบตอคณะกรรมการบริหารและสถาบันพระบรมราชชนก

Bo
ro
ma
ra
jo
na
ni
 C
ol
le
ge
 o
f 
Nu
rs
in
g 
Ph
ay
ao



10

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
สิงหาคม 2555

5. สงเสริมใหผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการควบคุมภายใน
จนเกิดวัฒนธรรมการควบคุมภายในท่ีดี

นโยบายมาตรฐานความโปรงใสและตรวจสอบได
1.ดานผูบริหาร

-สงเสริมใหหนวยงานภายในองคกรดําเนินการตามมาตรฐานความโปรงใส และ
ตรวจสอบได ใหสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย

-ประกาศนโยบายท่ีชัดเจนในเรื่องมาตรฐานความโปรงใส และตรวจสอบไดของ
องคกร

2. ดานขอมูลขาวสาร
-ใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ และระเบียบเก่ียวกับการ

เปดเผยขอมูลขาวสารขององคกรอยางเครงครัด และสื่อสารกับประชาชนอยางตอเนื่อง
3. ดานระบบตรวจสอบการทํางานภายในองคกร

-จัดใหมีระบบและแผนการตรวจสอบภายในองคกรท่ีครอบคลุม ดานการเงิน/บัญชี
ดานงบประมาณ ดานพัสดุ และดานประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

-เผยแพรผลการดําเนินงานดานตรวจสอบภายในสูหนวยงานภายใน และภายนอก
องคกร

4. ดานระบบการรับขอเสนอเพ่ือการพัฒนาวิทยาลัย
-สนับสนุนใหหนวยงานภายในองคกรดําเนินการในเรื่องการรับฟงปญหาและ

ขอเสนอ โดยกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน และดําเนินการตามขอกําหนด
5.ดานระบบการใหบริการ

-สนับสนุนใหหนวยงานภายในองคกร จัดทําคูมือมาตรฐานการใหบริการแก
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพกระบวนงานการใหบริการ
ประชาชน

-ใหความสะดวกแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน และดวยวิธี
ท่ีเหมาะสมรวมท้ังการเผยแพรขอมูลผานชองทางการสื่อสารหลายชองทาง

เอกลักษณวิทยาลัย
“สรางคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน”

หมาย ถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรดานสุขภาพเพ่ือใหปฏิบัติงานอยูในหนวยงานบริการ
สุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีเก่ียวของกับการดูแล รักษา สงเสริม และปองกันสุขภาพของ
ประชาชน รวมท้ังหนวยงานจัดการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ระบบ บริการสุขภาพชุมชน หมายถึง การจัดบริการสุขภาพในระดับทองถ่ิน ชนบท และ
ชุมชนเมือง ท้ังในสถานบริการสุขภาพทุกระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และ สถาบันการศึกษา ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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อัตลักษณบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
สถาบันพระบรมราชชนกไดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันโดยมีผูอํานวยการวิทยาลัย

ทุกแหงเขารวมประชุมเพ่ือกําหนดอัตลักษณของสถาบัน คือ “บริการสุขภาพดวยหัวใจ ความเปน
มนุษย” และกําหนดสมรรถนะบัณฑิตท่ีตอบสนองอัตลักษณไว ๓ ดาน คือ จิตบริการ (Service
Mind) การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking) การคํานึงถึงสิ่งท่ีผูปวยและการใหผูปวยมีสวน
รวม (Patient Right/Participation) วิทยาลัยไดนําอัตลักษณท่ีสถาบันพระบรมราชชนกกําหนดเขา
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณา ขอความเห็นชอบ คณะกรรมการบริหารมีมติใหใชอัต
ลักษณดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

“บริการสุขภาพดวยหัวใจ ความเปนมนุษย” หมายถึง การใหบริการท่ีเปนมิตร มีความ
รัก ความเมตตา ใสใจในปญหาและความทุกขของผูรับบริการและผูเก่ียวของ ใหบริการตามปญหา
และความตองการของผูรับบริการท่ีเปนจริง  โดยรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก

นอกจากนี้สถาบันพระบรมราชนก ไดกําหนดสมรรถนะบัณฑิตท่ีตอบสนองอัตลักษณไว  ดังนี้
S=  Service  mind

SAP A=  Analytical  thinking
P=  Participation/Patient Right

จิตบริการ (Service  Mind)
หมายถึงจิตท่ีพรอมท่ีจะสละเวลา  แรงกาย  และสติปญญาเพ่ือสาธารณะประโยชนเปนจิตท่ี

ไมนิ่งดูดายเม่ือพบเห็นปญหาหรือความทุกขยามท่ีเกิดข้ึนกับผูคน เปนจิต ท่ีมีความสุข เม่ือไดทําความ
ดีและเห็นน้ําตาเปลี่ยนเปนรอยยิ้ม  เปนจิตท่ีเปยมดวย “บุญ” คือความสงบเย็นและพลังแหงความดี
จิตแหงการใหความดีงามท้ังปวงแกเพ่ือนมนุษยดวยความเต็มใจ สมัครใจ อ่ิมใจ  ซาบซึ้งใจ ปติสุข มี
คุณคาและพัฒนาจิตวิญญาณใหสูงข้ึน เปนความสมัครใจ เต็มใจ ตั้งใจทํา  และเสียสละท้ังแรงกาย
และแรงใจหรือทรัพยสินในการทํากิจกรรมหรือสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน และ
มีความสุขท่ีไดชวยเหลือผูอ่ืน

จิตบริการเปนการใหบริการโดยบูรณาการความเปนมนุษยเชื่อมโยงมิติทางสังคม  ออนโยน
ตอชีวิต  ออนนอมตอธรรมชาติ  ความเปนกัลยามิตร  จิตบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย

การคิดเชิงวิเคราะห  (Analytical  Thinking)
คือ การคิดเพ่ือใหเกิดมุมมองท่ีมองเห็นอยางเปนองคประกอบท่ีสัมพันธกันท้ังความสัมพันธ

ทางเดียวหรือทางตรงขามและนําไปสูการตีความและใหความหมายในองคประกอบนั้นๆ  อยางลึกซึ้ง
อยางเปนเหตุผล  และสอดคลองกัน  ดังนั้นการคิดวิเคราะหจึงหมายถึงความสามารถในการจําแนก
แจกแจง  องคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบ
เหลานั้นเพ่ือคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของสิ่งท่ีเกิดข้ึน

การคํานึงถึงสิ่งท่ีผูปวยและการใหผูปวยมีสวนรวม (Patient  Right/Participation)
คือ สิทธิของผูปวยเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยบนการตัดสินใจดวยตนเอง ซึ่งแสดงถึงความ

เปนอิสระของมนุษย (Human Autonomy) สิทธิผูปวยนั้นเปนสวนหนึ่ง เก่ียวของกับ
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สิทธิมนุษยชน สิทธิท่ีสําคัญท่ีสุดในการเปนผูปวยคือ  สิทธิท่ีจะไดรับการบอกเลาถึงขอมูล
ตางๆ ท้ังนี้ผูปวยจะไดเขาใจและยินยอมใหความรวมมือดวยความเต็มใจ  การยินยอมของผูปวยเปน
สิ่งท่ีมีคุณคาเพราะผูปวยจะไดทราบถึงธรรมชาติ  ลักษณะการรักษา ตลอดจนประโยชนอันจะเกิดข้ึน
การยอมรับเรื่องการยินยอมของผูปวยสะทอนใหเห็นถึงการยอมรับวาผูปวยมีเสรีภาพ  แมวาจะกรณีท่ี
แพทยอธิบายใหแกผูปวยแลวจะเกิดความลังเลใจท่ีจะปฏิบัติตามคําแนะนําก็ตาม  แตจุดนี้ มี
ความสําคัญมากเพราะเปนการยอมรับในแนวคิดพ้ืนฐานท่ีวาผูปวยมีอิสระและสามารถเขามามี
สวนรวม โดยเขาใจถึงกระบวนการรักษาท่ีดําเนินอยู แทนท่ีผูปวยจะมีความคิดเห็นวาตนเอง
เปรียบเสมือนแตผูรับและปฏิบัติตามคําสั่งแตเพียงอยางเดียวเทานั้นสิทธิผูปวยเปนการยึดถือคุณคา
ของความเปนตัวของตัวเองของมนุษย (Autonomy) และความเคารพผูปวยในฐานะท่ีเปนมนุษย
การใหขอมูลขาวสารแกผูปวยนั้นเปนวิธีท่ีปกปองอันตรายแกผูปวยซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรงดาน
วิธีการรักษา  นอกจากนี้การบอกขอมูลแกผูปวยใหเกิดความเขาใจ  เปนสิทธิอันชอบธรรมพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติตอผูปวยในฐานะท่ีเปนมนุษยท่ีมีศักดิ์ศรี  มีความเสมอภาคดานการใชเหตุผล การละเวน
การปฏิบัติดังกลาวเทากับเปนการปฏิบัติตอมนุษยเสมือนเปนวัตถุหรือเครื่องมือไปสูเปาประสงค
บางอยาง เปนการกีดกันไมใหผูปวยไดมีโอกาสในการตดัสินใจดวยตนเอง

จรรยาบรรณอาจารย
จรรยาบรรณขอท่ี 1 ครูพึงปฏิบัติตามแนวทางพระราชดํารัสของพระราชบิดาท่ีวา “ ขอให

ถือประโยชนสวนตนเปนกิจท่ีสอง ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง ”
จรรยาบรรณขอท่ี 2 ครูตองเปนคนดีตามแนวทางพระราชบัญญัติสมเด็จยาท่ีวา “ ไมพูดปด

ไมสอพลอ ไมอิจฉาริษยา ไมข้ีโกง และพยายามทําหนาท่ีของตนใหดีในขอบเขตศีลธรรม ”
จรรยาบรรณขอท่ี 3 เปนผูมีความเอ้ืออาทร
จรรยาบรรณขอท่ี 4 ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย
จรรยาบรรณขอท่ี 5 ไมกระทําการเปนปฏิปกษตอศิษย
จรรยาบรรณขอท่ี 6 ไมแสวงหาผลประโยชน/อามิสสินจางจากศิษย
จรรยาบรรณขอท่ี 7 ตองอบรมสั่งสอนศิษยอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
จรรยาบรรณขอท่ี 8 เอ้ืออาทร ชวยเหลือ เก้ือกูลและรักสามัคคีในองคกร
จรรยาบรรณขอท่ี 9 รักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกท่ีดีตอองคกรวิชาชีพ
จรรยาบรรณขอท่ี 10 เปนแบบอยางของผูอนุรักษพัฒนาและสงเสริมเอกลักษณ

ศิลปวัฒนธรรมไทย
จรรยาบรรณขอท่ี 11 เปนผูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
สิงหาคม 2555

คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา
สุภาพ
สุภาพ คือ เรียบรอย ออนโยน ละมุนละมอม มีกิริยา มารยาทท่ีดีงาม มีสัมมาคารวะผูท่ีมีความ

สุภาพ คือผูท่ี ออนนอมถอมตนตามสถานภาพ และกาลเทศะ ไมกาวราว รุนแรง วางอํานาจขมผูอ่ืน
ท้ังโดยวาจา และทาทาง แตในเวลาเดียวกัน ยังคงมีความม่ันใจในตนเอง เปนผูท่ีมีมารยาท วางตน
เหมาะสม ตามวัฒนธรรมไทย

สามัคคี
สามัคคี คือ ความพรอมเพรียงกัน ความกลมเกลียว กัน ความปรองดองกันรวมใจกัน ปฏิบัติงาน

ใหบรรลุผล ตามท่ีตองการเกิดงานการอยางสรางสรรคปราศจาก การทะเลาะวิวาท ไมเอารัดเอา
เปรียบกัน เปนการยอมรับ ความมีเหตุผล ยอมรับความแตกตางหลากหลายทาง ความคิด ความ
หลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลม เกลียวกันในลักษณะเชนนี้ เรียกวา ความสมานฉันท

ผูท่ีความสามัคคี คือ ผูท่ีเปดใจกวาง รับฟงความ คิดเห็นของผูอ่ืน รูบทบาทของตน ท้ัง
ในฐานะผูนําและ ผูตามท่ีดี มีความมุงม่ันตอการรวมพลัง ชวยเหลือ เก้ือกูลกันเพ่ือใหการงานสําเร็จ
ลุลวง แกปญหาและขจัด ความขัดแยงได เปนผูมีเหตุผล ยอมรับความแตกตาง หลากหลายทาง
วัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พรอมท่ีจะ ปรับตัวเพ่ืออยูรวมกันอยางสันติ

มีน้ําใจ
มี น้ําใจ คือ ความจริงใจท่ีไมเห็นแก ตัวเองหรือเรื่องของตนเอง แตเห็นอกเห็นใจ เห็นคุณคาใน

เพ่ือนมนุษย มีความเอ้ือ อาทร เอาใจใสใหความสนใจในความ ตองการ ความจําเปน ความทุกขสุข
ของ ผูอ่ืนและพรอมท่ีจะใหความชวยเหลือเก้ือ กูลกันและกัน

ผูท่ีมีน้ําใจ คือ ผูใหและอาสาชวยเหลือสังคมรูจักแบงปนเสียสละความสุข สวนตน เพ่ือทํา
ประโยชนแกผูอ่ืน เขาใจ เห็นใจผูท่ีมีความเดือดรอน อาสาชวยเหลือ สังคมดวยแรงกาย สติปญญา
ลงมือปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปญหา หรือรวม สรางสรรคสิ่งท่ีดีงามใหเกิดข้ึนในชุมชน

โครงสรางของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ประกอบดวย 2 โครงสรางดังนี้
1.3.1 โครงสรางองคกรประกอบดวย

ผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนกเปนผูบริหารสูงสุดขององคกร โดยมีตําแหนง
ผูอํานวยการวิทยาลัย เปนตําแหนงท่ีข้ึนตรงกับผูอํานวยการสถาบันพระบรมราชชนก โดยแบง
โครงสรางภายในองคกรออกเปน 6 กลุมงาน ประกอบดวย กลุมงานวิชาการ  กลุมงานพัฒนา
บุคลากรและบริการวิชาการ  กลุมงานวิจัย  กลุมงานกิจการนักศึกษา กลุมงานบริหาร  กลุมงาน
ยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานบริหาร มีการบริหารองคกรในรูปแบบ
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และมีคณะกรรมการวิทยาลัยเปนท่ีปรึกษาและใหขอเสนอแนะ

1.3  โครงสรางของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
สิงหาคม 2555

1.3.2 โครงสรางการบริหารและสายการบังคับบัญชาประกอบดวย 6 กลุมงาน 26 ฝาย
ดังนี้

องคกรบริหารสูงสุด
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยามีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเปนองคกร

บริหารสูงสุดโดยมีผูอํานวยการวิทยาลัยเปนผูบริหารสูงสุด
คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มีอํานาจและหนาท่ีในการควบคุมดูแลกิจการท่ัวไป

ของมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมท้ังในดานนโยบายเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการแกสังคม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การเงินและทรัพยสิน การออกระเบียบขอบังคับวาดวยการบริหาร
บุคคล โดยใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนเครื่องมือในการบริหารการศึกษาใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตร/เปาประสงคของวิทยาลัยเพ่ือบรรลุซึ่งวิสัยทัศนของวิทยาลัยตอไป

การแบงสวนงาน
วิทยาลัยมีการแบงสวนกลุมงาน ออกเปน 6 กลุมงาน ดังนี้
1) กลุมงานบริหาร มี 9 สวนงาน คือ

1.1 ) งานการเงิน
1.2) งานพัสดุ
1.3) งานสารบรรณ
1.4) งานบุคลากร
1.5)  งานอาคารสถานท่ีและทําความสะอาด อาคาร/หอพัก
1.6)  งานชาง
1.7)  งานยานพาหนะ
1.8)  งานรักษาความปลอดภัย
1.9  งานสวนหยอมและสนาม

2) กลุมงานวิชาการ มี 7 สวนงาน คือ
2.1) งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
2.2) งานการสอน 1 วิชาพ้ืนฐานและการบริหารการพยาบาล
2.3) งานการสอน 2 การพยาบาลครอบครัว ชุมชน

การสรางเสริมสุขภาพ และการปองกันการเจ็บปวย และ
การพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาทางจิต

2.4) งานการสอน 3 วิชาการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ
2.5) งานการสอน 4  วิชาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพ และ

วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล
2.6) งานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา
2.7) ศูนยการเรียนรู

3) กลุมงานบริการวิชาการ มี 3 สวนงาน คือ
3.1) งานพัฒนาบุคลากร
3.2) งานพัฒนาบริการวิชาการแกสังคม
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
สิงหาคม 2555

3.3)  งานวิเทศสัมพันธและประชาสัมพันธ
4) กลุมงานกิจการนักศึกษา มี 2 สวนงาน คือ

4.1) งานบริการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ
4.2) งานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

5) กลุมงานยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ มี 3 สวนงาน คือ
5.1) งานยุทธศาสตรและแผนงาน
5.2) งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
5.3)   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6) กลุมงานวิจัย มี  2  สวนงาน  คือ
6.1)  งานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ
6.2)  งานศูนยความเปนเลิศดานสุขภาพและการจัดการความรู

ดังแผนภูมิท่ี  1 และ 2 ดังนี้
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แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางองคกร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ปงบประมาณ 2555-2556

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

กลุมงาน
บริหาร

สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการวิทยาลัย

กลุมงานยุทธศาสตร
และพัฒนาคุณภาพ

คุณภาพ

กลุมงานพัฒนาบุคลากรและ
บริการวิชาการ

กลุมงานวิจัย กลุมงานกิจการ
นักศึกษา

กลุมงานวิชาการ
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ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการ
กลุมงานวิชาการ

รองผูอํานวยการ
กลุมงานวิจยั

รองผูอํานวยการ
กลุมงานกิจการนักศึกษา

รองผูอํานวยการ
กลุมงานยุทธศาสตรและ

พัฒนาคุณภาพ

ศูนยการเรียนรู

งานวิเทศสัมพนัธและ
ประชาสัมพันธ

งานศนูยความเปนเลิศดาน
สุขภาพและการจัดการความรู

งานบรกิารนักศกึษาและ
ศิษยเกาสัมพันธ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานยานพาหนะ
งานสวนหยอมและสนาม

งานรักษาความปลอดภยั

งานพฒันาหลักสตูรและการเรียน
การสอน

งานการสอน ๑

งานการสอน ๒

งานการสอน ๓

งานการสอน ๔

งานทะเบียนวัดและประมวลผล
การศึกษา

รองผูอํานวยการกลุมงาน
พัฒนาบุคลากรและ

บริการวิชาการ

งานพฒันาบคุลากร

งานพฒันาบรกิารวิชาการ
แกสังคม

งานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ งานพฒันานกัศกึษาและ
งานทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม งานยุทธศาสตรและแผนงาน

งานมาตรฐานและ
ประกนัคณุภาพทางการศึกษา

ผูชวยผูอํานวยการ
กลุมงานบริหาร

งานการเงิน

งานสารบรรณ

งานพัสดุ

งานบคุลากร

งานอาคารสถานที่และทํา
ความสะอาด อาคาร/หอพกั

งานชาง

- งานการสอน ๑ วิชาพ้ืนฐานและการบริหารการพยาบาล
- งานการสอน ๒ การพยาบาลครอบครัว ชุมชน การสรางเสริมสุขภาพ

และการปองกันการเจ็บปวย และการพยาบาลบุคคลที่มีปญหาทางจิต
- งานการสอน ๓ วิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ
- งานการสอน ๔ วิชาการพยาบาลบุคคลที่มปีญหาสุขภาพและวิชาหลักการ

และเทคนิคการพยาบาล

แผนภูมิท่ี 2 โครงสรางการบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ปงบประมาณ 2555-2556

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
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สวนที่ 2
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นั้น หมายถึง การดําเนินงานของสถาบันการศึกษา
ในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ วิธีการ ข้ันตอน
บุคลากร งบประมาณ การติดตามคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันการศึกษาตามท่ีวิทยาลัยกําหนดไว เพ่ือแสดงใหเห็นวาวิทยาลัยไดตระหนักถึง
คุณภาพการศึกษา โดยระบบและกลไกตาง ๆ ท่ีสนับสนุนใหเกิดการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให
ไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพตามท่ีกําหนดไว โดยมีประเด็นท่ีสําคัญดังนี้คือ

1.1) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มี 2 ระบบ คือ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหดียิ่งข้ึน

1.2 วิทยาลัยและหนวยงานภายในจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและถือ
วาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

1.3 วิทยาลัยตองจัดทํารายงานประจําปหรือรายงานการประเมินตนเองเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเองนี้ตองเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) และเปดเผยตอสาธารณชน

1.4 รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย ใหถือเปนสวนหนึ่งของการประเมิน
คุณภาพภายในระดับเครือขายและระดับสถาบันพระบรมราชชนก

1.5 รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย ใหถือเปนสวนหนึ่งของการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

1.6 การประเมินคุณภาพภายนอกทางวิทยาลัยจะตองดําเนินการทุก 5 ปและเสนอ
ผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน

2) หลักการ การประกันคุณภาพการศึกษา
หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนีพะเยานั้นประกอบดวย
2.1 ) กระบวนการทํางานตามวงจรคุณภาพ (P-D-C-A) การดําเนินงาน มีดังนี้คือ

2.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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-การวางแผน (Plan) หมายถึง การวางแผน/ระบบแนวทางการดําเนินงาน
แผน/โครงการการดําเนินงาน โดยใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาใน รายงานประเมินตนเองของ
วิทยาลัยในรอบปท่ีผานมา

-การดําเนินงาน(DO)หมายถึงการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการท่ีกําหนดไว
-การตรวจสอบ (Check) หมายถึง การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล

การดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน โดยตองประเมินผลการดําเนินงานทุกโครงการตรง
ตามตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

-การพัฒนาปรับปรุง (Act) หมายถึง การนําผลการตรวจสอบและประเมิน
มาปรับปรุงแกไขและพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนภายในปการศึกษานั้น

วงจรคุณภาพ P-D-C-A ดังกลาวจะสําเร็จไดจะตองไดนั้น ผูรับผิดชอบ
มาตรฐานตัวบงชี้จะตองนําไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยตองมีความเขาใจในกระบวนการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบ พรอมจัดเก็บรองรอยหลักฐานอยางเปนระบบและตอเนื่อง นอกนี้
ยังตองไดรับการชวยเหลือ กํากับ ติดตาม จากผูบริหารและอาจารยของวิทยาลัยทุกคนดวย

2.2 ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) จากกระบวนการตรวจสอบ
จากองคกรและบุคคลภายนอก

2.3 ความมีอิสระในการพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพเพ่ือคนหาปจจัยแหง
ความสําเร็จและแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีเปนเลิศ (Best Practice)

3) กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา
กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 จําแนกออกเปน 2 ลักษณะ คือ
3.1 การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายในเปนการดําเนินการ

ควบคุมคุณภาพภายในท่ีวิทยาลัยดําเนินการเอง (โดยใชกรอบการปฏิบัติในลักษณะมาตรฐาน ตัวบงชี้
เกณฑการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยตาง ๆ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2555 ของ
กลุมพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก และกรอบการปฏิบัติตามองคประกอบตาง ๆ ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดผลการดําเนินการตามภารกิจหลักไดอยางมี
คุณภาพ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน มีท้ังหมด 3 ข้ันตอน ดังนี้

*การควบคุมคุณภาพภายใน (Quality Control : QC) โดยวิทยาลัยจะตองจัดใหมี
ระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพ  ในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวามี
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ

* การตรวจสอบคุณภาพ ((Quality Auditing : QA) เปนการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยตามระบบและกลไกควบคุมภายในท่ีไดจัดทําข้ึน
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* การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment ) กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานการดําเนินงานของแตละกลุมงาน หนวยงาน สวนและโครงการและในภาพรวม
ของวิทยาลัยตามระบบและกลไกการควบคุมภายใน เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาเชิงคุณภาพมากข้ึน

3.2 การประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายนอกเปนการประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ   และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคลากรหรือหนวยงานภายนอกท่ี
สํานักงานดังกลาวรับรอง  เพ่ือเปนการประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือ
เปนการดําเนินงานตามระบบและกลไกควบคุมภายในควบคูกับการตรวจสอบและประเมินโดยองคกร
ภายนอก (สมศ.) โดยกระบวนการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. จะมี 3 ข้ันตอน คือ

* การตรวจสอบผานระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ท่ีเนนปจจัยนําเขา
(Input) และกระบวนการ (Process) ตามท่ีวิทยาลัยไดจัดทําและดําเนินการอยางตอเนื่อง

* การประเมินคุณภาพ เปนกระบวนการประเมินการดําเนินงานในภาพรวมของ
วิทยาลัยท่ีเนนผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ตามเกณฑ/มาตรฐานการศึกษาของ สมศ.

* การใหการรับรอง เปนการใหการรับรองวิทยาลัยในการดําเนินการตามภารกิจ
หลักไดอยางมีคุณภาพตามเกณฑ/และมาตรฐานการศึกษา

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนองคกรมหาชน ตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2545)  มีหลักการในการประเมินและ
รับรองคุณภาพการศึกษาภายนอกดังนี้

* เปนการประเมินเพ่ือมุงใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมมุงเนนเรื่องการตัดสิน การ
จับผิดหรือการใหคุณใหโทษ ฉะนั้นการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาจึงเปรียบเสมือนกระจก
เงาสองดูสภาพตนเอง

* ยึดหลักการความเท่ียงตรงเปนธรรมโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริงและมี
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได

* มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ
โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย แตยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถานศึกษาสามารถ
กําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน

* มุงสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับและควบคุม
* สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกฝาย ท้ัง

สถานศึกษา ชุมชน นักศึกษา ผูปกครองและบัณฑิต
4.  ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ

ภายนอก
ตามมาตรา 48  ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.

2545  ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง “ในขณะท่ีมาตรา  49  ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมิน
คุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มีฐานะเปนองคการ
มหาชนทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”

จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ี
เก่ียวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ   ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ  ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา
(input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome) ซึ่งตางจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนนการประเมินผลการจัดการศึกษา (output/outcome) ดังนั้น
ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปน
สิ่งจําเปน โดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพท่ี 1

การประกันคุณภาพภายใน                                                                               การประเมินคุณภาพ
ภายนอก

ขอมูลปอนกลับ

ขอมูลปอนกลับ

แผนภาพท่ี 1 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

จากแผนภาพท่ี 1 จะเห็นวา  เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
แลว  จําเปนตองจัดทํารายงานประจําท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการ
ประกันคุณภาพภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report :
SAR) เพ่ือนําเสนอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสาร
เชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรอง

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

รายงานประจําป การ
ตรวจเยีย่ม

รายงานผล
การประเมิน

การ
ติดตามผล
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
สิงหาคม พ.ศ. 2555

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  หรือ สมศ. จะนําไปใชเปนสวนหนึ่งของ
การประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้น  สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ท่ีมีความลุมลึก  สะทอนภาพท่ีแทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาได กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ท่ีวิทยาลัยไดจัดทําข้ึนเพ่ือติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของกลุมงาน ฝายและหนวยงาน โดยมุงเนนใหมีการ
กําหนดระบบและกลไกการควบคุม (Quality Control) การตรวจสอบ (Quality Auditing) และการ
ประเมิน (Quality   Assessment) ท่ัวท้ังวิทยาลัย โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
จําแนกออกเปน 2 ระบบ ไดแก 1) ระบบการประกันคุณภาพภายใน (การประเมินตามกระบวนการของ
สกอ.,สบช. และเครือขาย 2) ระบบการประกันคุณภาพภายนอก (การประเมินตามกระบวนการของ
สมศ. โดยจัดทําในรูปแบบแผนภูมิดังนี้

2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
สิงหาคม 2555

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
ปการศึกษา 2555

-สมศ.
-สกอ.
-สบช.
-PMQA
-สภาการ
พยาบาล
-อัตลักษณ
วิทยาลัย

ศึกษาองคประกอบและตัวบงช้ี ขอเสนอแนะผูประเมินในรอบปการศึกษาท่ีผานมา

-คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
-ผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
-หัวหนางาน
-นักศึกษา
พยาบาล

จัดทํารางองคประกอบตัวบงช้ี คาเปาหมาย ระดับการประเมิน ผูรับผิดชอบและนโยบาย

เสนอรางองคประกอบตัวบงช้ี คาเปาหมาย  ระดับการประเมิน ผูรับผิดชอบ
และนโยบายตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา/คณะกรรมการบรหิาร

ประกาศนโยบาย องคประกอบตัวบงช้ี คา
เปาหมาย  ระดับการประเมิน ผูรบัผิดชอบ

www.bcnpy.ac.th
ประกาศท่ีบอรด
แจงในท่ีประชุม
เผยแพรเอกสาร

แกไข

จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพรคูมือและสรางความเขาใจองคประกอบตัวบงช้ี
คาเปาหมาย  และเกณฑการประเมิน

-ประชุมช้ีแจง
-สงไปรับการประชุม/
อบรมจากหนวยงาน
ภายนอก
-ดําเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัตกิาร

การควบคุม
คุณภาพ
การศึกษา

จัดทําแผนการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา

วิทยาลัย กลุมงาน กลุมวิชาและผูรับผิดชอบดาํเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาตัวช้ีคณุภาพตามท่ีไดรับมอบหมาย

ออกคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ

แตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพ
การศึกษา

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ

Bo
ro
ma
ra
jo
na
ni
 C
ol
le
ge
 o
f 
Nu
rs
in
g 
Ph
ay
ao



24

แสดงขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในและภายนอกของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

วิทยาลัย กลุมงาน กลุมวิชา ผูรับผดิชอบ
ดําเนินการพัฒนาตัวบงช้ีตามแผน

บูรณาการเขาไปในแผน
กลยุทธและแผนปฏบิัติ
การประจําปงบประมาณ
2555-2556

วิทยาลัย กลุมงาน กลุมวิชา ผูรับผดิชอบ
ดําเนินการจัดเก็บหลักฐานขอมลู

คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยดาํเนินการ
ตรวจสอบ กํากับติดตามการปฏิบตัิตามแผนการตรวจสอบ

คุณภาพ

ผูรับผิดชอบ วิทยาลัย กลุมงาน กลุมวิชา
ดําเนินการจัดทํารายงานประเมินตนเอง

-บรรจุวาระการกํากับ
ติดตามการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร

ผูอํานวยการ /รองผูอํานวยการดําเนินการตรวจสอบ
(Audit) ตัวบงช้ีคุณภาพกับผูรับผิดชอบ

รอบ 6 เดือนของ
ปการศึกษา

-สิ้นปการศึกษา

ดําเนินการตรวจสอบคณุภาพภายใน -สิ้นปการศึกษา

ผูรับผิดชอบ กลุมงาน กลุมวิชา วิทยาลัย ดําเนินการ
จัดทําปรับปรุงแกไขตามผลการตรวจสอบ

ผูรับผิดชอบ กลุมงาน กลุมวิชา วิทยาลัย ดําเนินการ
จัดทําปรับปรุงแกไขตามผลการตรวจสอบ

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 1-2 ครั้ง / ปการศึกษา

เสนอแผนการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพ
ตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

ใหความเห็นชอบและอนุมัติ
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แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับกลุมงาน กลุมวิชาและระดับวิทยาลัย

ผูรับผิดชอบ วิทยาลัย กลุมงาน กลุมวิชา ดําเนินการ
จัดทํารายงานประเมินตนเองฉบับสมบูรณ

ผูรับผิดชอบ วิทยาลัย กลุมงาน กลุมวิชา ดําเนินการ
จัดทําแฟมหลักฐานประกอบ SAR

ประเมินคุณภาพภายในระดับ กลุมงาน กลุมวิชา

ประเมินคุณภาพภายในระดับ วิทยาลัย
เชิญผูทรงคณุวุฒิเขารวม

ประเมินคุณภาพ

ผูรับผิดชอบ วิทยาลัย กลุมงาน กลุมวิชา ดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข SAR ตามขอเสนอแนะ

วิพากษรายงานประเมินตนเอง เชิญผูทรงคณุวุฒิรวมวิพากษ

ผูรับผิดชอบ วิทยาลัย กลุมงาน กลุมวิชา ดําเนินการ
ปรับปรุงแกไข SARและหลักฐาน ตามขอเสนอแนะ

วิทยาลัยสงรายการงานประเมินตนเองใหกับ สบช./เครือขาย

ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี/งานมาตรฐานการศึกษาฯ/งานเทคโนโลยี ดําเนินการลงระบบ CHA QA

รับการประเมินคุณภาพภายในระดับ เครือขาย/ สบช.

การประเมิน
คุณภาพ

การศึกษาภายใน

เผยแพรผลการประเมินคุณภาพภายใน -สกอ. / สบช./สถาบันสมทบ/
เครือขายและผูเก่ียวของ
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ผูรับผิดชอบ /กลุมงาน /กลุมวิชา/ วิทยาลัย ดําเนินการ
นําผลการประเมินคณุภาพภายในระดับ สบช.

มาปรับปรุงแกไข (Improvement Plan)

ผูรับผิดชอบ วิทยาลัย กลุมงาน กลุมวิชา ดําเนินการ
จัดทําแฟมหลักฐานประกอบ SAR ใหสมบรูณ

ขอรับการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอก
จาก สมศ.

จัดทํา SAR ฉบับสมบรูณเฉพาะตวับงช้ีของ สมศ.

แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมรับการประเมินคณุภาพภายนอกจาก สมศ.

รับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.

การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายนอก

เผยแพรผลการประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา

จัดทําแผนการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินและรับรองภายนอก จาก สมศ.

ติดตามผลการประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา

สรุปประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย

งานมาตรฐานการศึกษาฯ จดัทําขอสรุป ขอเสนอแนะ /
แนวทางการพัฒนา

บูรณาการเขาไปใน
แผนปฏิบัติการประจําป

ของวิทยาลัย

วิพากษรายงานการ
ประเมินตนเอง

ฉบับ สมศ.

งานมาตรฐานการศึกษาฯ จดัทําขอสรุป ขอเสนอแนะ/
แนวทางการพัฒนา
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
สิงหาคม พ.ศ.2555

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาไดกําหนดกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ดังนี้

1. กําหนดโครงสรางฝายมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาไวในโครงสรางการบริหาร
ของวิทยาลัยพยาบาล

2. แตงตั้งผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันใหมีการประกัน
คุณภาพเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับวิทยาลัยพยาบาล กลุมงาน กลุมวิชา ฝาย จนถึงระดับ
ผูปฏิบัติแตละบุคคล

3. กําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน และมีการทบทวนอยางตอเนื่อง

4. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยโดยมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจ
ของสถาบันโดยมีบทบาทหนาท่ีเปนผูดูแล  ใหคําปรึกษา ประสานงาน และตรวจสอบ ตลอดจน
กําหนดดัชนีและตัวบงชี้ของคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของแตละกลุมงาน/งาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

5.  แตงตั้งคณะทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือนําระบบและกลไกท้ังหมดไปสู
การปฏิบัติ รวมท้ังกําหนดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมกับหนวยงาน
ประชาสัมพันธภายในหนวยงานและทําใหเกิดการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ข้ึนและมีการติดตาม
ตรวจสอบ  และประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน

6. จัดทําพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพะเยา เผยแพรใหกับบุคลากรไดรับทราบและใชเปนเครื่องมือในการกํากับติดตามของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

7. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ ประกอบดวยผูกํากับติดตาม
ผูดําเนินการพัฒนาและรวบรวมขอมูล

8. พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีสามารถสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9
องคประกอบคุณภาพและเชื่อมโยงกับระบบ MIS และ CHE OA online ของสกอ.

9. จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและเผยแพรให
บุคลากร นักศึกษาไดรับทราบและใชเปนแนวปฏิบัติ

10. จัดทํารายงานเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย เผยแพรแกประชาชนและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับทราบอยางตอเนื่อง

2.3 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา
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11. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมีความรู ทักษะและเจตนคติตอการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง

12. สรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน
และมีกิจกรรมรวมกัน

13. พัฒนาใหมีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงาน
พัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน

เพ่ือใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  จึงกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานออกเปน 3 ข้ันตอน  ดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินการดังนี้
1.1) การกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 ) การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คือ

1.2.1) การกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และองคประกอบ ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ สําหรับวิทยาลัย

1.2.2) การกําหนดเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สบช.และ
สกอ.)และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)

1.2.3) การจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษา
1.2.4) การกําหนดใหมีคณะกรรมการในระดับตาง ๆ ตั้งแต วิทยาลัย กลุม

งานและศูนย พรอมผูรับผิดชอบมาตรฐานตัวบงชี้และองคประกอบ
1.2.5) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก

1.3) การพัฒนาบุคลากรและผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพภายใน

ข้ันตอนท่ี 2 การเตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน
ดังนี้

2.1) การเตรียมเพ่ือรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน โดย
2.1.1) การเตรียมขอมูล เอกสาร การดําเนินงานในมาตรฐาน ตัวบงชี้

คุณภาพ ของ สบช.และตามองคประกอบ ของ สกอ. ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย

2.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พะเยาไปสูการปฏิบัติ
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2.1.2 ) การเขียนรายงานประเมินตนเองประจําปเพ่ือการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในพรอมการศึกษาตนเองและการวิเคราะหจุดเดน จุดออน จุดท่ีเปนโอกาส
พัฒนาและจุดท่ีเปนปจจัยคุกคาม ดวย

2.1.3) การรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงานและระดับวิทยาลัย

2.1.4) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ท้ัง 2 คณะจะจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบระบบและประเมินคุณภาพภายในเสนอตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตอไป

2.1.5) คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูลรายงานการประเมินตนเองประจําปพรอมเอกสารหลักฐานใหสอดคลอง เพ่ือจัดสงให
องคกรประเมินคุณภาพภายใน ระดับ สกอ. /สบช.และเครือขายตอไปและเตรียมรับการประเมิน
คุณภาพภายในจากองคกรระดับดังกลาว

ข้ันตอนท่ี 3 การเตรียมการเพ่ือขอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ. ซึ่ง
วิทยาลัยจะตองดําเนินการในทุก ๆ 5 ป โดยจะมีการดําเนินการในภาพรวมดังนี้

3.1) การจัดทํารายงานประเมินตนเองประจําปเพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
3.2 การประสานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกกับคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายนอก สมศ.
3.3) การเตรียมความพรอมของวิทยาลัย กลุมงาน ศูนย เพ่ือการประเมินคุณภาพ

ภายนอก
3.4 ) การรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.
3.5) การรายงานและประชาสัมพันธผลการประเมินคุณภาพภายนอกตอบุคลากร

นักศึกษาของวิทยาลัยและสาธารณชน
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สวนที่ 3
มาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพ

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา

วิทยาลัยไดพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพประจําของวิทยาลัยโดยอางอิงมาจาก
มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยตางๆ ของสถาบัน
พระบรมราชชนก ฉบับเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2555 และองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากคู มือประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับเดือน มกราคม พ.ศ. 2554 เกณฑมาตรฐาน สมศ. ฉบับเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2555 และกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณสถาบัน จํานวน 1 ตัวบงชี้ คือ ผลการบริหารของสถาบันให
เกิดอัตลักษณ

กระบวนการในการจัดทํามาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา มีดังนี้

1) ศึกษา เอกสาร ทฤษฎี การจัดทําตัวบงชี้คุณภาพสําหรับการประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากคูมือประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2554

2) ศึกษา เอกสาร มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยตางๆ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ของกลุมพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรม
ราชชนก ซึ่งพัฒนามาจากแนวทาง การรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล  แนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ีสามของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ ตลอดจนคูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัตางๆ

3) เสนอมาตรฐาน ตัวบงชี้ คุณภาพ เกณฑการตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยใหกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยทราบพิจารณาตัดสิน

4) เผยแพรมาตรฐาน ตัวบงชี้คุณภาพ เกณฑตัดสิน สําหรับการประเมินคุณภาพ
ภายในวิทยาลัยใหอาจารย บุคลากรตลอดจนนักศึกษาทราบและถือปฏิบัติ

5) ออกคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบในตัวบงชี้และการกํากับตัวบงชี้คุณภาพใหไดตาม
เปาหมาย

ในปการศึกษา 2555 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้
คุณภาพของวิทยาลัย เพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

3.1 แนวทางการพัฒนามาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพ

3.2  มาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพBo
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ครอบคลุมตัวบงชี้คุณภาพของหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก สกอ. สมศ. สบช.และอัตตลักษณของ
วิทยาลัยรวมอยูดวย โดยแบงกลุมไดดังนี้

3.2.1 ตัวบงช้ีและคาเปาหมายของ สกอ. ในการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพะเยา ปการศึกษา 2555 มีดังนี้

ลําดับ รายการ เปาหมาย
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ

1. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ 1.1) 8 ขอ
2. 1.1.1  ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอตลักษณ (สมศ.16.1) 5 ขอ
3. 1.1.2  ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ (สมศ.16.2) 4.00
4. 1.1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ

สถาบัน
5 ขอ

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
5. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร (สกอ 2.1) 5 ขอ
6. 2.1.1 คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมิติสภาการพยาบาล (สบช.) 11 ขอ
7. 2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ 2.2) 1 คะแนน
8. 2.2.1 การพัฒนาอาจารย (สมศ.14) 4 คะแนน
9. 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ 2.4) 7 ขอ
10. 2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู(สกอ 2.5) 7 ขอ
11. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (สกอ 2.6) 7 ขอ
12. 2.6.1 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน (สบช.) 9  ขอ
13. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

(สกอ 2.7)
5 ขอ

14. 2.7.1 บัณฑิตปริญญาตรี/ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป (สมศ.1)

100%

15. 2.7.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ
(สมศ.2)

4.00

16. 2.7.3 ผูสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลา (สมศ.3) >95%
17. 2.7.4 การสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไดภายใน 1 ป (สมศ.4) >95%
18. 2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา

(สกอ 2.8)
5 ขอ

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
19. 3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร (สกอ 3.1) 7 ขอ
20. 3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (สกอ 3.2) 6 ขอ

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
21. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ 4.1) 7 ขอ
22. 4.1.1งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ.5) รอยละ 10
23. 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค(สกอ 4.2) 5 ขอ
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ลําดับ รายการ เปาหมาย
24. 4.2.1งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน (สมศ.6) รอยละ 10
25. 4.2.2 ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 0.50 คะแนน
26. 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร างสรรคตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย

(สกอ 4.3)
30,000บาท/คน

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
27. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม (สกอ 5.1) 5 ขอ
28. 5.1.1 ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
รอยละ 30

29. 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ 5.2) 5 ขอ
30. 5.2.1 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก

(สมศ.9) เร่ืองการจัดการขยะบานแมจวา ต.แมสุก อ.แมใจ
5  ขอ

31. 5.2.3 ผลการชี้นําและหรือการแกปญหาสังคม ภายในสถาบัน ดานการสุขภาพ
คือ จัดการขยะ /สุขภาวะของบุคลากรในองคกร

4 ขอ

32. 5.2.3 ผลการชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมภายนอกสถาบัน ดานสุขภาพ
เรื่องโรคเอดส /ผูตองขัง

4 ขอ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
33. 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ 6.1) 6 ขอ
34. 6.1.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 5  ขอ
35. 6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 5 ขอ

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
36. 7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับของสถาบัน

(สกอ 7.1)
7 ขอ

37. 7.1.1การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน (สมศ.13) >4.50
38. 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ 7.2) 5 ขอ
39. 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  (สกอ 7.3) 5 ขอ
40. 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ 7.4) 6 ขอ

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
41. 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ 8.1) 7 ขอ

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
42 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  (สกอ 9.1) 9 ขอ
43. 9.1.1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด

(สมศ.15)
>4.00

44. 18.1 ผลการชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมภายนอกสถาบัน เร่ือง
โรคเอดส

5 ขอ
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3.2.3 ตัวบงช้ี ของสบช.ในการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พะเยา ปการศึกษา 2555 มีดังนี้
ลําดับ รายการ เปาหมาย

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
1. ตัวบงชี้ท่ี 2.1.1คุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามมิตสิภาการพยาบาล

(สบช.)
11 ขอ

2. ตัวบงชี้ท่ี 2.6.1 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน 9 ขอ

3.2.4 ตัวบงช้ีและคาเปาหมาย ของตัวช้ีวัดอัตตลักษณ ของวิทยาลัยในการประกัน
คุณภาพภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ปการศึกษา 2555 คือ

ลําดับ รายการ เปาหมาย
องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต

1. ผลการบริหารของสถาบันใหเกิดอัตลักษณ 5 ขอ
2. ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ >3.51

3.2.5 ตัวบงช้ี และคาเปาหมาย ของตัวช้ีวัดของ สมศ. ของวิทยาลัยในการประกัน
คุณภาพภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ปการศึกษา 2555 คือ

ลําดับ รายการ คะแนนเต็ม เปาหมาย
ตัวบงช้ีพื้นฐาน (น้ําหนักรอยละ 75)
ดานคุณภาพบัณฑิต

1. 1. บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน๑ป 5 100 %
2. 2.คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แหงชาติ
5 > 3.51

คะแนน
3. 3. ผูสําเร็จการศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน

หลักสูตร
5 95%

4. 4. บัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร บัณฑิตท่ีสอบใบอนุญาตประกกอบ
วิชาชีพผานภายใน 1 ป

5 95%

5. ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
6. 5. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 5 20%
7. 6. งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 5 10%
8. 7. ผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 5 0.50

คะแนน
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ลําดับ รายการ คะแนนเต็ม เปาหมาย
ตัวบงช้ีพื้นฐาน (น้ําหนักรอยละ 75)
ดานการบริการวิชาการแกสังคม

9. 8. การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย

5 30%

10. 9. การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 5 5 ขอ

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
11. 10.การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 ขอ
12. 11. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 5 ขอ

ดานการบริหารและพัฒนาสถาบัน
13. 13. การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารสถาบัน 5 4.50
14. 14. การพัฒนาคณาจารย 5 4คะแนน

ดานการพัฒนาและประกนัคณุภาพภายใน
15. 15. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยตนสังกัด 5 4คะแนน

ตัวบงช้ีอัตลักษณ (น้ําหนักรอยละ 15)
16. 16.1 ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตตลักษณ การดูแลดวยหัวใจความเปน

มนุษย
5 5 ขอ

17. 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตตลักษณการดูแลดวยหัวใจความเปน
มนุษย

5 3.51

18. 17.ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของ
สถาบัน คือ การสรางคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน)

5 5 ขอ

ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม (น้ําหนักรอยละ 10)
19. 18.1 ผลการชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมภายในสถาบัน ดาน

สุขภาพเรื่อง การจัดการขยะ /สุขภาวะของบุคลากรในองคกร
5 4 ขอ

20 18.1 ผลการชี้นําและหรือการแกปญหาสังคมภายนอกสถาบัน ดาน
สุขภาพ เรื่องโรคเอดส/การดูแลผูตองขัง

5 4 ขอ

การพัฒนาตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มีหลักการ
สําคัญ 6 ประการ คือ

3.3  ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพในปการศึกษา 2554
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1) ตัวบงชี้พัฒนาข้ึนภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 ดานท่ีมีความครอบคลุม
พันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ซึ่งมีความสอดคลองกับหลักเกณฑท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

2) 3ตัวบงชี้ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2545  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.
2551-2565)มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังสอดคลอง
ไปในทิศทางเดียวกับตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. ภายใตหลักการสําคัญ คือ ไมให
เปนภาระซ้ําซอนในการปฏิบัติงานแกสถาบันอุดมศึกษา

3) ตัวบงชี้ประเมินปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ โดยตัวบงชี้
ผลผลิตและผลลัพธจะมีท้ังท่ี สกอ.พัฒนาข้ึนและตัวบงชี้ท่ี สมศ.ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก
ท้ังนี้ เพ่ือความเชื่อมโยงและความเปนเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือ
รองรับการประเมินภายนอกของ สมศ.

4) ตัวบงชี้มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ดาน คือ ดาน
นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรู
และนวัตกรรม

5) จํานวนตัวบงชี้ท่ีพัฒนาข้ึนเปนเพียงจํานวนตัวบงชี้ข้ันต่ํา สถาบันอุดมศึกษา
สามารถเพ่ิมเติมตัวบงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน

6) เกณฑ ท่ีพัฒนาข้ึนมีท้ังประเภทเกณฑมาตรฐานท่ัวไปท่ีใช กับทุกกลุม
สถาบันอุดมศึกษา และเกณฑมาตรฐานเพ่ิมเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันท่ี
เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค 1 สถาบันเฉพาะทางท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบันเฉพาะ
ทางท่ีเนนระดับปริญญาตรี และกลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ตามนิยามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

วิธีการพัฒนาตัวบงช้ี
1. ศึกษากฎหมาย และเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดแก

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี2)พ.ศ.
2545

2) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553

3)กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

4)มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5)มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Bo
ro
ma
ra
jo
na
ni
 C
ol
le
ge
 o
f 
Nu
rs
in
g 
Ph
ay
ao



36

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
สิงหาคม พ.ศ. 2555

6)มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

7)กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

8) เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ อุดมศึกษา พ.ศ.  2548  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

9)มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)

2. วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของในขอ 1.2.1 เพ่ือนํามาพัฒนา
ตัวบงชี้ โดยจําแนกตามปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ โดยใชองคประกอบคุณภาพ 9
ดานท่ีครอบคลุมพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้ เพ่ือใหสามารถวัด
คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ไดครบทุกมาตรฐาน

3.กําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาท่ีเปนตัวบงชี้
ดานปจจัยนําเขา ตัวบงชี้ดานกระบวนการ และตัวบงชี้ดานผลผลิตและผลลัพธ ซึ่งมีความครอบคลุม
ทุกองคประกอบคุณภาพ ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงชี้ท่ีกําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ดาน
คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การ
เรียนรูและนวัตกรรม

5. กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ
ดังนี้

1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการ
ประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5  การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผล
การดําเนินงานไดก่ีขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1
คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน

2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการ
ประเมินเปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการ
ดําเนนิงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ
โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยางเชน

ตัวอยางท่ี 1 กําหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ได
รอยละ 75.51

75.51 5
คะแนนท่ีได = 100 =  3.78Bo
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ตัวอยางท่ี 2 กําหนดรอยละ 85  เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ได
รอยละ  34.62

ตัวอยางท่ี 3 กําหนดคาเฉลี่ยคือ จํานวนเงินวิจัยตออาจารยและนักวิจัย 200,000
บาท เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานได 152,500.35 บาทตอคน

ตัวอยางท่ี 4 กําหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ได
รอยละ 92.08

คะแนนท่ีได = 5

หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้
1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดให

เปนคะแนน 5 จะไดคะแนน 5
2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดใหเปน

คะแนน 5 คํานวณคะแนนท่ีไดดังนี้

คะแนนท่ีได =

ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม
การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง

โดยการปดทศนิยมตําแหนงท่ี 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ข้ึนไปปดข้ึน) เชน
72.364 เปน 72.36
3.975 เปน 3.98

กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5
กรณีท่ีไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนนใหได 0 คะแนน  โดยมีความหมาย
ของคะแนน ดังนี้

คารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีไดจากการดําเนินการ x  5
คารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้นั้น ๆ

24.62 5
คะแนนท่ีได = 85 =  2.04

152,500.35 5
คะแนนท่ีได = 200,000 =  3.81
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คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก

1) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันแตละสถาบันอุดมศึกษาจะตอง
ใชตัวบงชี้คุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ

2) การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา และหนวยงานท่ีมีการเรียนการสอนใหสถาบันพิจารณาตัวบงชี้ท่ีจะนําไปใชใหสอดคลองกับ
บริบท โครงสราง และระบบการบริหาร และปรับขอความในตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใหสอดคลอง
กับระดับของหนวยงานท่ีรับการประเมิน เชน ตัวบงชี้ท่ี 7.1 การประเมินสภาสถาบันและผูบริหารของ
สถาบันอาจปรับเปนการประเมินกรรมการประจําคณะวิชาและผูบริหารคณะวิชา เปนตน

3) การประเมินทุกตัวบงชี้เปนการประเมินในรอบปการศึกษา ยกเวนตัวบงชี้ท่ี 1.1
ตัวบงชี้ท่ี 4.3 และตัวบงชี้ท่ี 8.1 สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปงบประมาณก็ได  ในกรณีเชนนั้น
จะตองระบุใหชัดเจนและตองประเมินในรอบปงบประมาณอยางตอเนื่อง โดยใช พ.ศ.ของ
ปงบประมาณท่ีตรงกับปการศึกษาท่ีประเมิน สําหรับตัวบงชี้ของสมศ. ใหใชรอบปตามท่ี สมศ. กําหนด

4) อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับ
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับ
สถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีตําแหนงเปนเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย

การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ใหนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้
9-12 เดือน คิดเปน 1 คน
6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน
นอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนํามานับได

3.4  คําช้ีแจงอ่ืนๆ ในการนําตัวบงช้ีไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานกับกลุมตัวบงช้ี

มาตรฐาน
กลุมตัวบงช้ี

พื้นฐาน อัตลักษณ มาตรการ
สงเสริม

1)  มาตรการวาดวยผลการจัดการศึกษา   
2)  มาตรฐานวาดวยการบริหารจัดการ   
3) มาตรฐานวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ

  

4)  มาตรฐานวาดวยการประกันคุณภาพภายใน  - -

อางอิง จาก
1.คู มือ ประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบับเดือนมกราคม พ.ศ. 2554
2.คูมือประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554—2558) ระดับอุดมศึกษา

ฉบับสถานศึกษา เดือนเมษายน พ.ศ, 2555
3.รางตัวบงชี้คุณภาพและเกณฑมาตรฐานสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน

วิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

3.5 คําอธิบายของตัวบงช้ีคุณภาพ ตามเกณฑ สกอ., สมศ. และ สบช.
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาประจําปการศึกษา 2555

Bo
ro
ma
ra
jo
na
ni
 C
ol
le
ge
 o
f 
Nu
rs
in
g 
Ph
ay
ao



40

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
สิงหาคม  2555

สวนท่ี 4
ระบบการบริหารจัดการ

มาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

วิทยาลัยไดกําหนดโครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดทําใหมีความ
สอดคลองกับกรอบโครงสรางการบริหารของวิทยาลัย ดังนี้

ระบบการมอบหมายความรับผิดชอบตอมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพ ของวิทยาลัย ยึดตาม
กรอบโครงสรางของวิทยาลัย ตามภารกิจหลักของวิทยาลัย โดยกําหนดใหรองผูอํานวยการมีหนาท่ีใน

4.1  โครงสรางการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการวิทยาลัยวิทยาลยั

คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัย

ผูอํานวยการ
นางวิยะดา  รัตนสุวรรณ

รองผูอํานวยการกลุมงานยทุธศาสตรและพฒันาคุณภาพ
นางสาวพร  บุญมี

งานยุทธศาสตรและแผนงาน
นางหทัยรัตน  บรรณากิจ

- งานมาตรฐานและประกันคณุภาพ
การศึกษา

นางสาววรัญญากรณ โนใจ
- งานบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม

นางอัมพร  ยานะ
- งานบริหารความเสี่ยง
- งานควบคุมภายใน

นางสาวพร  บุญมี

- งานธุรการ
นางสาววินิตตา เพ็งเสง่ียม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวสุทธินี มหามิตร
นายวรายุทธ เจียตระกูล
นายอดิศร  ไชยสาร
นายสาธิต พิทักษโพธ์ิทอง

4.2  การมอบหมายความรับผิดชอบตอมาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพ
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
สิงหาคม  2555

การบริหารจัดการองคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพ โดยมีทีมอาจารยและขาราชการ เปนทีมงาน
ท่ีรวมรับผิดชอบตัวบงชี้คุณภาพ ดังนี้

3.2.1 ตัวบงชี้และคาน้ําหนัก ของ สกอ., สมศ., สบช. ในการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ปการศึกษา 2555 มีดังนี้

ลํา
ดับ รายการ เปาหมาย ผูกํากับติดตาม

ผูรับผิดชอบบริหารตัว
บงช้ีและ

รวบรวบรวมขอมูล
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
1. 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ

5 คะแนน
รองฯ

ยุทธศาสตร
อ. หทัยรัตน

1.1.1 ผลการบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ  (สมศ.16.1)

5 ขอ
5 คะแนน

รองฯ กิจการฯ ,
รองฯ วิชาการ

อ.ดลฤดี
อ.ดร.วิจิตรา

1.1.2  ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตาม  อัตลักษณ (สมศ.16.2)

 4.00 รองฯ วิชาการ อ.สมัยพร

1.1.3 ผลการพัฒนาตามจุดเนน
และจุดเดนทีสงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบัน (สมศ.
17)

5 ขอ
5 คะแนน

รองฯ วิชาการ,
รองฯ พัฒนา

บุคลากร

ดร.พิมพิมล,
อ.สิริสุดา

องคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต
2.1ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร (สกอ.2.1)

5 ขอ
5 คะแนน

รอง ฯ วิชาการ อ. ดร.กนกวรรณ

2.1.1 คุณภาพการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ต า ม มิ ติ ส ภ า ก า ร
พยาบาล(สบช.)

11 ขอ
5 คะแนน

รอง ฯ วิชาการ อ.ดร.พิมพิมล

2.2อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก (สกอ.2.2)

1 คะแนน รองฯ พัฒนา
บุคลากร

อ.บัวบาน

2.2.1การพัฒนาคณาจารย (สม
ศ.14)

4 คะแนน รองฯ พัฒนา
บุคลากร

อ.บวบาน

2.4ระบบการพัฒนาคณาจารย 
และบุคลากรสายสนับสนุน

7 ขอ
5 คะแนน

รองฯ พัฒนา
บุคลากร

อ. บัวบาน

2.5หองสมุด อุปกรณการศึกษา
และสภาพแวดลอมการเรียนรู
(สกอ.2.5)

7 ขอ
5 คะแนน

รองฯ วิชาการ อ.วัชรี
อ.ฐิติพร
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ลํา
ดับ รายการ เปาหมาย ผูกํากับติดตาม

ผูรับผิดชอบบริหารตัว
บงช้ีและ

รวบรวบรวมขอมูล
2.6ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน (สกอ.2.6)

7 ขอ
5 คะแนน

รองฯวิชาการ อ. จรรยา

2.6.1 ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอน(สบช.)

9 ขอ
5 คะแนน

รองฯวิชาการ อ.จรรยา

2.7ระบบและกลไกการพัฒนา
สั ม ฤ ท ธิ ผ ล ก า ร เ รี ย น ต า ม
คุณลักษณะของบัณฑิต (สกอ.
2.7)

5 ขอ
5 คะแนน

รองวิชาการ อ.นงนุช

2 . 7 . 1 บั ณ ฑิ ต ป ริ ญ ญ า ต รี /
ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทํา
ห รื อ ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ อิ ส ร ะ
ภายใน 1 ป

100%
5 คะแนน

รองฯ กิจการ
นักศึกษา

อ.พัชรบูรณ

2 . 7 . 2 คุ ณ ภ า พ ข อ ง บั ณ ฑิ ต
ปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ(สม
ศ.2)

4.00 รองฯ วิชาการ อ.สมัยพร

2.7.3ผูสําเร็จการศึกษาตาม
กําหนดเวลา (สมศ.3)

>95% รองฯ วิชาการ อ.สมัยพร

2 . 7 . 4 ก า ร สอ บ ใบ อ นุญ า ต
ประกอบวิชาชีพไดภายใน 1 ป
(สมศ.4)

>95% รองฯ วิชาการ อ.สมัยพร

2.8ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมท่ี
จัดใหกับนักศึกษา (สกอ.2.8)

5 ขอ
5 คะแนน

รองฯ
กิจการนักศึกษา

อ. นันทิกา

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
3 .1ระบบและกลไกการ ให
คําปรึกษาและบริการดานข 
อมูลขาวสาร
(สกอ.3.1)

7 ขอ
5 คะแนน

รองฯ
กิจการนักศึกษา

อ.เกศินี

3.2ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา (สกอ.3.2)

6 ขอ
5 คะแนน

รองฯ
กิจการนักศึกษา

อ.ดลฤดี
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ลํา
ดับ รายการ เปาหมาย ผูกํากับติดตาม

ผูรับผิดชอบบริหารตัว
บงช้ีและ

รวบรวบรวมขอมูล
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร างสรรค 
(สกอ.4.1)

7 ขอ
5 คะแนน

รองฯ วิจัย อ.ดร.ปณณธร

4 . 1 . 1  ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น
สรางสรรค ท่ีไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร (สมศ.5)

รอยละ 10 รองฯ วิจัย อ.ดร.ปณณธร

4.2ระบบและกลไกการจัดการ
ความรูจากงานวิจัยหรืองานสร 
างสรรค(สกอ.4.2)

5 ขอ
5 คะแนน

รองฯ วิจัย อ.ดร.กฤตพัทธ

4 . 2 . 1 ง า น วิ จั ย ท่ี นํ า ไ ป ใ ช
ประโยชน
(สมศ.6)

รอยละ 10
5 คะแนน

รองฯวิจัย อ.ดร.กฤตพัทธ

4.2.2ผลงานวิชาการท่ีไดรับการ
รับรองคุณภาพ(สมศ.7)

0.50
คะแนน

รองฯวิจัย อ.ดร.กฤตพัทธ

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร  า งสรรค  ต  อจํ านวน
อาจารย ประจําและนักวิจัย
(สกอ.4.3)

50000บาท/คน
5 คะแนน

รองฯ
วิจัย

อ.ดร.ปณณธร

องคประกอบท่ี  5  การบริการทางวิชาการแกสังคม
5.1 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม (สกอ.5.1)

5 ขอ
5 คะแนน

รองฯ
พัฒนา บุคลากร

อ.พินทอง

5.1.1 ผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือวิจัย (สมศ.8)

รอยละ 30
5 คะแนน

รองฯ
พัฒนาบุคลากร

อ.สิริสุดา
อ.พินทอง

5.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให  เ กิดประโยชน  ต 
อสังคม (สกอ.5.2)

5 ขอ
5 คะแนน

รองฯ
พัฒนา บุคลากร

อ.พินทอง
อ. จันทรจิรา (สมศ.)

5 . 2 . 1  ผ ล ก า ร เ รี ย น รู แ ล ะ
เสริมสรางความเชมแข็งของ

5 ขอ
5 คะแนน

รองฯ
พัฒนา

อ.พินทอง
อ. จันทรจิรา (สมศ.)
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ลํา
ดับ รายการ เปาหมาย ผูกํากับติดตาม

ผูรับผิดชอบบริหารตัว
บงช้ีและ

รวบรวบรวมขอมูล
ชุมชนหรือองคกรภายนอก (สม
ศ.9) เรื่องการจัดการขยะบาน
แมจวา ต.แมสุก

บุคลากร

5.2.2 ผลการชี้นําและหรือการ
แกปญหาสังคมภายในสถาบัน
เรื่อง การจัดการขยะ /  สุข
ภาวะของบุคลากร (สมศ.18.1)

4 ขอ
5 คะแนน

รองฯ
กิจการนักศึกษา

อ.ดลฤดี,
นางวัลลภา

5.2.3 ผลการชี้นําและหรือการ
แกปญหาสังคมภายนอกสถาบัน
เ รื่ อ ง  โ ร ค เ อ ด ส / ก า ร ดู แ ล
ผูตองขัง (สมศ.18.2)

4 ขอ
5 คะแนน

รองฯ วิจัย
รองวิชาการ

อ.ดร.กฤตพัทธ,
อ.พงศพัชรา,
อ.ปภัชญา

อ. ชุลีพรและทีม
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

6.1 ระบบและกลไกการทํานุ
บํ า รุ ง ศิลปะและวัฒนธรรม
(สกอ.6.1)

6 ขอ
5 คะแนน

รองฯกิจการ
นักศึกษา

อ. นันทิกา

6.1.1การสงเสริมและสนับสนุน
ดานศิลปะและวัฒนธรรม (สม
ศ.10)

5 ขอ
5 คะแนน

รองฯ
กิจการนักศึกษา

อ.นันทิกา

6.1.2การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
(สมศ.11)

5 ขอ
5 คะแนน

รองฯ
กิจการนักศึกษา

อ.นันทิกา,
นางวัลลภา

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 ภาวะผูนําของสภาสถาบัน
และ ผู บริหารทุกระดับของ
สถาบัน (สกอ.7.1)

7 ขอ
5 คะแนน

ผูอํานวยการ นางวัลลภา

7.1.1การปฏิบัติตามบทบาท
หนาท่ีของผูบริหารสถาบัน (สม
ศ.13)

>4.50 ผูอํานวยการ นางวัลลภา

7.2การพัฒนาสถาบันสู สถาบัน
เรียนรู (สกอ.7.2)

5 ขอ
5 คะแนน

ผูอํานวยการ อ.พร
รองทุกรอง

หัวหนานักจัดการ
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ลํา
ดับ รายการ เปาหมาย ผูกํากับติดตาม

ผูรับผิดชอบบริหารตัว
บงช้ีและ

รวบรวบรวมขอมูล
7.3ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ (สกอ.
7.3)

5 ขอ
5 คะแนน

รองฯ ยุทธศาสตร อ. สุทธินี

7.4ระบบบริหารความเสี่ยง
(สกอ.7.4)

6 ขอ
5 คะแนน

รองฯ ยุทธศาสตร อ.พร

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ
8.1ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ (สกอ.8.1)

7 ขอ
5 คะแนน

นางวัลลภา นางสาวกนกวรรณ

องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.
9.1)

9 ขอ
5 คะแนน

รองฯ ยุทธศาสตร อ. วรัญญากรณ

9.1.1ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายนรับรองโดยตน
สังกัด ผสมส.15)

รองฯ ยุทธศาสตร อ. วรัญญากรณ

หนาท่ีของผูกํากับติดตามตัวบงช้ีมีดังนี้
1. ศึกษาและทําความเขาใจ ทิศทาง ความสําคัญและจําเปนของการประกันคุณภาพ

การศึกษา ในคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. สกอ. สบช.
2. ศึกษาและทําความเขาใจองคประกอบและเกณฑคุณภาพท่ีสวนท่ีรับผิดชอบ
3. ประชุมทีมงานในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือชี้แจง มอบหมาย วางแผนการพัฒนาตัวบงชี้

ใหไดตามเปาหมาย
4. กํากับติดตาม ใหคําปรึกษา แนะนําและชวยเหลือแกทีมงานในการพัฒนาตัวบงชี้

ใหไดตามเปาหมาย
5. ประสานขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเชื่อมโยงหลักฐานรวมกัน
6. ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑคุณภาพในตัวบงชี้ท่ีกํากับติดตามทุกสิ้น

ภาคการศึกษาและสิ้นปการศึกษา
7. รายงานความกาวหนาของการพัฒนาตัวบงชี้ใหกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
8. ตรวจสอบความถูกตองของรายงานประเมินตนเองและแฟมหลักฐานตัวบงชี้กอน

รับการประเมินคุณภาพภายในระดับตาง ๆ
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9. รับการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกของ สกอ.  และสมศ.
10. รับการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในจากสถาบันพระบรม

ราชชนก เพ่ือในการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพ

หนาท่ีของผูรับผิดชอบบริหารและรวบรวมขอมูลตัวบงช้ี  มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดังนี้
1. ศึกษาเกณฑคุณภาพและเปาหมายของตัวบงชี้
2. บริหารและพัฒนาตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว
3. จัดเก็บหลักฐานการพัฒนาตัวบงชี้ตามแผนงานโครงการท่ีไดจัดทํา
4. จัดทํารายงานประเมินตนเองของตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบ
5. จัดทําแฟมหลักฐานใหสอดคลองกับรายงานประเมินตนเอง
6. รับการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอกของ สกอ.  และสมศ.
7. ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑคุณภาพเม่ือสิ้นภาคการศึกษาและสิ้นป

การศึกษาและรายงานตอรองผูอํานวยการท่ีสังกัด
8. รับการอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายในจากสถาบันพระบรมราชชนก

เพ่ือในการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพท้ังนี้ภายใตการนิเทศ กํากับ ติดตามของรองผูอํานวยการ/หัวหนา
งานตามองคประกอบและตัวบงชี้ของกลุมงานตางๆ ตามโครงสรางการบริหารของวิทยาลัย

4.3.1  ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน  ประกอบดวย
1.1  นายสุรัตน เจียตระกูล อดีตผูอํานวยการโรงเรียนพะเยาวิทยาคม
1.2  นายจรัล มะโน ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลเชียงคํา จังหวัดพะเยา
1.3  นายนาวิน           พรมใจสา ผูอํานวยการกองมาตรฐานวิชาการและ

ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
1.4  นายมนตรี วงศอภิสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลบานตอม
1.5  นายสาคร นาตะ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานตอม
1.6  นางวราภรณ  ภัทรมงคลเขตต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

โรงพยาบาลแมจัน จังหวัดเชียงราย
โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มีบทบาท ดังนี้

1. เปนท่ีปรึกษา ใหการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางการพยาบาลของสถาบัน
เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน และในอนาคต

2.  ตรวจเยี่ยมสถาบัน

4.3 คณะกรรมการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนีพะเยา
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3.  ใหขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนทางการพยาบาล คุณภาพบัณฑิต
ตลอดจนการบริการวิชาการ และงานวิจัย เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

4.3.2  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ประธานกรรมการ
2. รองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ และวิจัย กรรมการ
3. รองผูอํานวยการกลุมงานบริการวิชาการ กรรมการ
4. รองผูอํานวยการกลุมงานบริหาร กรรมการ
5. รองผูอํานวยการกลุมงานกิจการนักศึกษา กรรมการ
6. หัวหนางานบริหารท่ัวไป กรรมการ
7. หัวหนางานพัฒนาบุคลากร กรรมการ
8. หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
9. หัวหนางานบริการวิชาการแกสังคม กรรมการ
10.หัวหนางานวิเทศสัมพันธ กรรมการ
11. หัวหนางานการสอน 1 สาขาการพยาบาลเฉพาะสาขา กรรมการ
12. หัวหนางานการสอน 2 สาขาการสรางเสริมสุขภาพและอนามัยครอบครัว กรรมการ
13. หัวหนางานการสอน 3 สาขาการพยาบาลมารดา-ทารก กรรมการ
14. หัวหนางานการสอน 4 สาขาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปญหาสุขภาพ กรรมการ
15. หัวหนางานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา กรรมการ
16. หัวหนางานวิจัย และนวัตกรรม กรรมการ
17. หัวหนางานหองสมุด กรรมการ
18. หัวหนางานพัฒนานักศึกษาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
19. หัวหนางานบริการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ
20. ประธานสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล กรรมการ
21. เลขานุการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล กรรมการ
22. ประธานชมรมประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
23. เลขานุการชมรมประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
24. รองผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ
25. หัวหนางานยุทธศาสตรและแผนงาน กรรมการและผูชวยเลขานุการ
26. หัวหนางานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และ 5 ส.
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โดย มีบทบาท ดังนี้
1.กําหนดกรอบนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเพ่ือเสนอคณะ

กรรมการบริหารวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
2. เปนผูนําและการเปนแบบอยางของการบูรณาการการประกันคุณภาพสูงาน

ประจํา
3. ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
4. สงเสริม สนับสนุนใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปตามระบบ

และกลไกท่ีกําหนดไว
4.3.3 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ ของวิทยาลัย

1) รองผูอํานวยกากลุมงานยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ ประธานกรรมการ
2) รองผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ กรรมการ
3) รองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ กรรมการ
4) รองผูอํานวยการกลุมงานกิจการนักศึกษาและทํานุศิลปวัฒนธรรม กรรมการ
5) รองผูอํานวยการกลุมงานวิจัย กรรมการ
6) ผูชวยผูอํานวยการกลุมงานบริหาร กรรมการ
7) หัวหนางานทุกงาน กรรมการ
8) หัวหนางานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

โดยมี บทบาทหนาท่ี  ดังนี้
หนาท่ี

1.วางแผนการตรวจสอบ และแบงกรรมการการตรวจสอบ แตละตัวบงชี้
2. ตรวจสอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตามตัวบงชี้

คุณภาพท่ีกําหนด ของปการศึกษา2555
3. ใหขอคิดเห็นเสนอตอหนวยงานเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน
4. ศึกษาเอกสารของแตละตัวบงชี้
5. พิจารณาแนวทางการตัดสินผลการตรวจสอบคุณภาพวามี หรือ ไมมีในการ

ดําเนินการ
6. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบรวมกับคณะกรรมการ / เลขานุการ และนําสงแก

งานพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือนําเสนอตอผูอํานวยการ ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ในการสั่งการตอไป
4.3.4 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย

วิทยาลัยมีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาทุกปการศึกษา โดย
เชิญผูทรงคุณภาพเขารวมประเมิน ดวยโดยกําหนดใหมีตําแหนงดังนี้

1. ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน จํานวน  3 คน
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1.1อาจารยผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถาบัน ประกอบดวย
1. รองกลุมงานยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ ประธานกรรมการ
2. รองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ และวิจัย กรรมการ
3.  รองผูอํานวยการกลุมงานบริการวิชาการและพัฒนาบุคลากร กรรมการ
4.  รองผูอํานวยการกลุมงานกิจการนักศึกษา กรรมการ
5. ประธานสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล กรรมการ
6. เลขานุการสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล กรรมการ
7. หัวหนางานยุทธศาสตรและแผนงาน กรรมการและเลขานุการ
8. อาจารยภายในกลุมงานยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
โดยมีบทบาท ดังนี้
1 .ศึกษาและวิเคราะหรายงานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา และเอกสารอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ
2. ตรวจเยี่ยมหนวยงานภายในวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยา
3. ตรวจสอบขอมูลท่ีไดระบุในรายงาน และรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม
4.วิเคราะห สรุปผลการประเมิน  และเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

4.3.5 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุมงาน / กลุมวิชา
วิทยาลัยมีการดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับกลุมงาน / กลุมวิชา ทุกป

การศึกษา จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุมงาน/กลุมการสอน ดังนี้
2.1 ประเมินตัวบงช้ีภายใตการบริหารงานของกลุมงานบริหาร

รองผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตร ประธาน
หัวหนางาน/อาจารยประจําในกลุมงานยุทธศาสตร กรรมการ
หัวหนางานมาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

2.2 ประเมินตัวบงช้ีภายใตการบริหารงานของประเมินกลุมงานวิชาการ
(เฉพาะตัวบงช้ี 2.1  2.7)

หัวหนางานการสอน 1 ประธาน
อาจารยในงานการสอน 1 กรรมการและเลขานุการ

2.3 ประเมินตัวบงช้ีภายใตการบริหารงานของกลุมงานบริการวิชาการ
หัวหนางานวิจัยและผลิตผลงานวิชาการ ประธาน
อาจารยประจําในกลุมงานวิจัย กรรมการและเลขานุการ

2.4 ประเมินตัวบงช้ีภายใตการบริหารงานของกลุมงานกิจการนักศึกษา และทํานุ
บํารุงฯ
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หัวหนางานพัฒนาบุคลากร ประธาน
อาจารยประจํางานพัฒนาบุคลากร กรรมการและเลขานุการ

2.5 ประเมินตัวบงช้ีภายใตการบริหารงานของกลุมงานยุทธศาสตร และพัฒนา
คุณภาพ

หัวหนางานทุนการศึกษา ประธาน
อาจารยประจํางานวัด ประเมินผลการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

2.6 ประเมินตัวบงช้ีภายใตการบริหารงานของฝายวิจัย และนวัตกรรม
รองผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาบุคลากรฯ ประธาน
หัวหนางานบริการวิชาการ กรรมการและเลขานุการ

2.7 ประเมินตัวบงช้ีภายใตการบริหารงานของฝายผลิตบุคลากรและสาธารณสุข
2.7.1 งานการสอน 1 (การพยาบาลเฉพาะสาขา)

หัวหนางาน งานการสอน 2 ประธาน
อาจารยประจํางานการสอน 2 กรรมการ
อาจารยประจํางานการสอน 2 กรรมการและเลขานุการ
2.7.2 งานการสอน 2 (การพยาบาลครอบครัวและชุมชนฯ)
หัวหนางาน งานการสอน 1 ประธาน
อาจารยประจํางานการสอน 1 กรรมการ
อาจารยประจํางานการสอน 1 กรรมการและเลขานุการ
2.7.3 งานการสอน 3 (การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ)
หัวหนางาน งานการสอน 4 ประธาน
อาจารยประจํางานการสอน 4 กรรมการ
อาจารยประจํางานการสอน 4 กรรมการและเลขานุการ
2.7.4 งานการสอน 4 (ปญหาสุขภาพ)
หัวหนางาน งานการสอน 2 ประธาน
อาจารยประจํางานการสอน 2 กรรมการ
อาจารยประจํางานการสอน 2 กรรมการและเลขานุการ

หนาท่ี
1. ศึกษาวิเคราะหเกณฑมาตรฐานตามตัวบงชี้ ตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษา และ

เกณฑการตัดสินคุณภาพตามมาตรฐานของสถาบันพระบรมราชชนก
2.  ศึกษาวิเคราะห รายงานประเมินตนเองของวิทยาลัย เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามปการศึกษาท่ีตรวจประเมินและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน
3.  ตรวจเยี่ยมหนวยงานตามแผนการตรวจเยี่ยม
4. ตรวจสอบหลักฐาน ขอมูลท่ีไดระบุในรายงาน รวบรวมเพ่ิมเติม และวิเคราะหขอมูลท่ี

รวบรวมได

Bo
ro
ma
ra
jo
na
ni
 C
ol
le
ge
 o
f 
Nu
rs
in
g 
Ph
ay
ao



51

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
สิงหาคม  2555

5.  บันทึกและรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตลอดจน จุดเดน และจุดท่ีควร
พัฒนาตลอดจนแนวทางการพัฒนาและขอเสนอแนะในการพัฒนา

4.3.6 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสโมสร และชมรมนักศึกษาพยาบาล
ตามท่ีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ไดมีการดําเนินงานพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในนักศึกษามาตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ
มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา และสงเสริมการประกันคุณภาพของสถาบัน
ใหเขมแข็ง รวมท้ังจัดระบบใหทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพทุกกิจกรรม
หรือโครงการ และ เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามเปาหมาย
จึงแตงตั้งและมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบใหกับคณะกรรมการตางๆ ของนักศึกษาพยาบาล ดังนี้

คณะกรรมการท่ีปรึกษา
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ประธานท่ีปรึกษา
รองผูอํานวยการกลุมงานบริหาร ท่ีปรึกษา
รองผูอํานวยการกลุมงานวิชาการ ท่ีปรึกษา
รองผูอํานวยการกลุมงานบริการวิชาการ ท่ีปรึกษา
รองผูอํานวยการกลุมงานกิจการนักศึกษา ท่ีปรึกษา
มีบทบาทหนาท่ีดังนี้
1.  ใหนโยบาย และแนวทางการดําเนินการงานการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัยใน

สโมสรนักศึกษาและชมรมตางๆ ของนักศึกษา
2. ใหการสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาใหมีระบบการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย

ในสโมสรนักศึกษาและชมรมตางๆ ของนักศึกษาอยางตอเนื่อง
3. ใหคําแนะนํา และคําปรึกษาแกปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานประเมินคุณภาพภายใน

ระดับวิทยาลัยในสโมสรนักศึกษาและชมรมตางๆ ของนักศึกษา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพสโมสรนักศึกษา
1. รองผูอํานวยการกลุมงานกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการ
2. ตัวแทนนักศึกษา กรรมการ
4.  หัวหนางานพัฒนานักศึกษา กรรมการและเลขานุการ
หนาท่ีความรับผิดชอบ
1.  ดําเนินการศึกษาเกณฑการประเมินคุณภาพภายในสโมสรนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล

ตามท่ีกลุมงานยุทธศาสตรและพัฒนาคุณภาพกําหนด
2. ดําเนินการประชุมทีมคณะกรรมการประเมินเพ่ือวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน

สโมสรนักศึกษา
3.  ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสโมสรนักศึกษาตามแผนท่ีกําหนดพรอมสรุปผลการ

ประเมินใหผูอํานวยการวิทยาลัยและสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
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สวนท่ี 5
นิยามศัพทท่ีสําคัญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด เปน
กระบวนการจัดการศึกษาท่ีตองเนนใหผูเรียนแสวงหาความรู และพัฒนาความรูไดดวยตนเอง หรือ
รวมท้ังมีการฝก และปฏิบัติในสภาพจริงของการทํางาน มีการเชื่อมโยงสิ่งท่ีเรียนกับสังคม และการ
ประยุกตใช มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการใหผูเรียนไดคิด  วิเคราะห สังเคราะห ประเมินและ
สรางสรรคสิ่งตางๆ

นอกจากนี้ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดย
สะทอนจากการท่ีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกทําโครงงานหรือชิ้นงานในหัวขอท่ี
สนใจในขอบเขตเนื้อหาของวิชานั้นๆ

รูปแบบการจัดการเรียนรูในระดับอุดมศึกษาตามแนวทางเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งมุงพัฒนา
ความรู และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ
ตัวอยางเชน

1) การเรียนรูจากรณีปญหา
2) การเรียนรูเปนรายบุคคล
3) การเรียนรูแบบสรรคนิยม
4) การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง
5) การเรียนรูจากการทํางาน
6) การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู
7) การเรียนรูท่ีใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา

การบูรณาการ (Integration) หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การ
จัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห  เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของ
สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ
ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ

การเผยแพรผลงานวิจัยท่ีทีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัยในท่ี
ประชุมวิชาการ  และบทความฉบับสมบูรณ  (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม

5.1 นิยามศัพท
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ประกอบดวย ศาสตราจารย หรืผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันของเจาของบทความ

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัยใน
ท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม (Proceeding) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25  และมีผูประเมินบทความท่ีเปน
ผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นจากตางประเทศ

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม หมายถึง  กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเปนการใหบริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใช
บริการ

การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง  การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและใน
การปฏิบัติแกผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนผูมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

งานวิจัย หมายถึง  กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง
วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ

งานสรางสรรค หมายถึง  ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย)  ท่ีมีการศึกษา คนควาท่ี
แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเปนท่ียอมรับ

จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง  หลักเกณฑความประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยท่ัวไป เพ่ือใหการ
ดําเนินงานวิจัยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรม และหลักวิชาการ ท่ีเหมาะสม ตลอดจนประกัน
มาตรฐานของการศึกษาคนควาใหเปนไปอยางสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัย ดังนี้

1) นักวิจัยตองซื่อสัตยและมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจดัการ
2) นักวิจัยตองตระหนักถึงพันธกรณีในการทําวิจัยตามขอตกลงท่ีทําไวกับหนวยงานท่ี

สนับสนุนการวิจัยและตอหนวยงานท่ีตนสังกัด
3) นักวิจัยตองมีพ้ืนฐานความรูในสาขาวิชาการท่ีทําวิจัย
4) นักวิจัยตองมีความรับผิดชอบตอสิ่งท่ีศึกษาวิจัย ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวติ
5) นักวิจัยตองเคารพศักดิ์ศรี  และสิทธิของมนุษยท่ีใชเปนตัวอยางในการวิจัย
6) นักวิจัยตองมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกข้ันตอนของการทําวิจัย
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7) นักวิจัยพึงนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางท่ีชอบ
8) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ่ืน
9) นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ

จรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพ่ือรักษา สงเสริมเกียรติคุณ  ชื่อเสียง และฐานะของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยตองยึดม่ันในหลักการ 6 ประการ คือ
1) ยึดม่ัน และยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 2) ซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ  3) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 4) ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 5) มุง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลองธรรมตอนักศึกษา  และตองครอบคลุม
จรรยาบรรณ 10 ประการ คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง  2) จรรยาบรรณตอวิชาชีพ  3)
จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน 4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน 5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา 6)
จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา 7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน  8) จรรยาบรรณตอนักศึกษาและ
ผูรับบริการ 9) จรรยาบรรณตอประชาชน  และ 10) จรรยาบรรณตอสังคม

นักวิจัยประจํา หมายถึง ขาราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษา
ท้ังปการศึกษา  ท่ีมีตําแหนงเปนเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย

นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full time Equivaient Student : FTES) หมายถึง  นักศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้

ระบบทวิภาค - สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี : ลงทะเบียน  36  หนวยกิตตอป
การศึกษา (18 หนวยกิตตอภาคการศึกษา)

- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติ และโครงการ
ภาคพิเศษ : ลงทะเบียน 24  หนวยกิตตอปการศึกษา
(12 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติ)

ระบบไตรภาค - สําหรับนึกศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน  45  หนวยกิตตอ
ปการศึกษา (15  หนวยกิตตอภาคการศึกษา)

- สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน  30  หนวยกิตตอ
ปการศึกษา (10  หนวยกิตตอภาคการศึกษา)

ข้ันตอนการคํานวณ FTES มีดังนี้
1)  คํานวณ  คาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours  :  SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวมของ

ผลคูณระหวางจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนี่วยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุก
รายวิชาตลอดปการศึกษา รวมรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม-
ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้
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SCH = ∑  N1 C1
เม่ือ N1 = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i

C1 = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i

2) คํานวณคา FTES โดยใชสูตรคํานวณดังนี้

SCH FTES
จํานวนหนวยกิตตอปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

นักศึกษาปกติ หมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดยสถาบันไดมี
การคํานวณเปนภาระงานสอนของอาจารย และไมมีการจายคาตอบแทนเปนการพิเศษ

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง  นักศึกษาท่ีเรียนในชวงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการโดย
สถาบันมิไดนับวาการสอนดังกลาวเปนภาระงานสอนของอาจารย และ/หรือ ไดมีการจายคาตอบแทน
ใหกับการสอนของอาจารยเปนการพิเศษ

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง  วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหองคการประสอบความสําเร็จ หรือ
สูความเปนเลิศตามเปาหมาย  เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ  มีหลักฐานของ
ความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและ
ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกนําไปใชประโยชนได

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) หมายถึง  กลุมคนตางๆ ท่ีไดรับผลกระทบหรืออาจไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของสถาบัน ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ
เชน นักศึกษา ผูปกครอง สมาคมผูปกครอง ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ คณะกรรมการกับดูแลสถาบันในดานตางๆ  ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ
องคการท่ีหนาท่ีกํากับดูแลกฎ ระเบียบ  องคการท่ีใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย  ผูสง
มอบ ตลอดจนชุมชนในทองถ่ินและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ

แผนกลยุทธ หมายถึง  แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาของสถาบัน  แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค  วัตถุประสงค
ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของสถาบัน ควรครอบคลุมทุก
ภารกิจของสถาบัน  มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้
เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผน
ดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป
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แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง  แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน  1  ป  เปน
แผนท่ีถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ  ประกอบดวย
โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัว
บงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เลานั้น  รวมท้ังมีการระบุ
ผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตอง
ใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน

ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือไดไดผล
ออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฎใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเลคทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องคประกอบของระบบ  ประกอบดวย ปจจัย
นําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต  และขอมูลปอนกลับ  ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง  สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการ
จัดองคการ  หนวยงาน  หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน

ระบบสารสนเทศ หมายถึง  ระบบท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวมขอมูลเขามาทําการประมวลผล รวมท้ัง
การวิเคราะหเพ่ือจัดทําเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และนําสงไปยังผูท่ีมีสิทธิไดรับสารสนเทศ เพ่ือ
ใชในการปฏิบัติงาน  การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร รวมท้ังอุปกรณตางๆ เปน
เครื่องมือสนับสนุนการทํางานของระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศในองคการมีหลายประเภทใน
แตละประเภทมีไดหลายระบบ  ท้ังนี้ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคเฉพาะดานในการทํางานท่ีแตกตาง
กันออกไป

วารสารระดับชาติ หมายถึง  วารสารวิชาการ (Journal) ท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  ใหเปนวารสารระดับชาติ และมีชื่อปรากฎในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพรโดยสํานักงาน
ฯ หรือวารสารวิชาการ ท่ีมีชื่อปรากฏอยางในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Center
(TCI)

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง  วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน
ฐานขอมูล Web of Scince (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citations
Index, Art and humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ
ท่ีเปนท่ียอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะรกรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ และมีชื่อปรากฎในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพรโดย
สํานักงานฯ
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หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หมายถึง  หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป  หรือ
รัฐวิสาหกิจ  หรือองคกรมหาชน  หรือองคกรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง  การบริหาร  การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ ให
เปนไปในครรลองธรรม  นอกจากนี้  ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐ
และเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้ ท่ี มีความหมายอยางกวางขวาง  กลาวคือ  หาไดมี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น  แตรวมถึงศิลธรรม คุณธรรม  จริยธรรม และความถูก
ตอง ชอบธรรมท้ังปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ  อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได  การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะ
นํามาปรับใชในภาครัฐมี  10  องคประกอบ  ดังนี้

1)  หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับสวนราชการหรือหนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของ
ประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร  และ
เปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ

2)  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการบริหารราชการตามแนวทางกากรํากับดูแลท่ีดีท่ี
มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให
องคการ สามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

3)  หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือการใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ  รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ตองการของประชาชนผูรับบริการ  และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง

4)  หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือการแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาท่ีและผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ

5)  หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได
เม่ือมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได

6) หลักการมีสวนรวม (Partcipation) คือกระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู  เรียนรู  ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ  รวมเสนอ
ปญหาหรือ ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ  รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา  รวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานหุนสวนการพัฒนา
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7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากร และภารกิจจากสวนราชการสวนกลาง ใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการ
ใหบริการ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ
ดําเนินงานท่ีมีของสวนราชการ

8)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือการใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ  ขอบังคับใน
การบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวน
เสีย

9)  หลักความเสมอภาค  (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติ และไดรับบริการอยางเทาเทียบ
โดยไมมีการแบงแยกดาน  ชาย หรือหญิง ถ่ินกําเนิด  เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ  สภาพ
ทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจ  และสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ

10)  หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผู
มีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ  ซึ่งเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุม
บุคคล  ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอ
คัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ โดยแนทมติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดย
เอกฉันท

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณท้ังหมดท่ีผูเรียนตองศึกษาเพ่ือไดไดรับ
การรับรองจากสภาหรือองคกรวิชาชีพท่ีกําหนดตามกฎหมาย

อาจารยประจํา หมายถึง ขาราชการ พนักงาน และบุคลากรท่ีมีสัญญาจางกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังป
การศึกษา  ซึ่งมีหนาท่ีความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

ศิลปะ คือ งานสรางสรรคท่ีสงเสริมสรางสุนทรีย ความงาม และความสุข แกผูคน สภาพแวดลอม
และสังคม  เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย เขาใจคุณคาและความสําคัญของ
ศิลปะ ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุข

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยท่ีมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง  เชน  เรื่อง
ความคิด  ความรูสึก ความเชื่อ กอใหเกิดวัฒนธรรม  โดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและ
สังคม  รวมท้ังผลท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมี
ลักษณะสากล  เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม  วัฒนธรรมปจจุบันท่ีดีควรมีความสอดคลองกับความเปน
สากลแตมีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณคา สําหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง
วัฒนธรรมท่ีแสดงความเปนอุดมศึกษาท่ีถือเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม มีความเจริญงอกงามทาง
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ปญญา ความรู  ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ  การมีน้ําใจเสียสละและการมีสวนรวมกับสังคม
สามารถเปนผูนําท่ีดีและเปนท่ีพ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยท่ีนาศรัทธาเปนท่ี
ยอมรับ  มีบทบาทตอการปกปองวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย  และพัฒนาแนวทางการดํารงชีวิต
ทามกลางกระแสวฒันธรรมสากลไดเหมาะสมอยางฉลาดรู

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนท่ีเปนระบบเก่ียวกับความ
งามทางศิลปะและวัฒนธรรม  ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล สถาบัน สภาพแวดลอม และสังคมในแนวทาง
ท่ีดีข้ึน  โดยมีเปาหมายท่ีชัดเจน และเปนท่ียอมรับรวมกันได ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสราง
สิ่งใหมตองไมเปนการทําลายคุณคาทางสุนทรียของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม  การพัฒนาเชิง
วัฒนธรรมสามารถสรางวัฒนธรรมใหมท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมี
นวัตกรรมใหม  ท้ังทางเทคโนโลยี ระบบสังคม  และความนิยม เพ่ือใหอยูรวมกันไดอยางเขาใจมี
ความเจริญกาวหนาอยางสันติสุข

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง  คุณคาทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสงผล
ตอการรับรูและความรูสึก  สามารถจรรโลงจิตใหมีความสุข มีรสนิยม กอใหเกิดวิถีชีวิตมนุษยท่ีงดงาม
สามารถอยูรวมกันในสังคมท่ีเขาใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรูถึงคุณคาท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม
ของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตรเพ่ือการดํารงรักษสืบตอไป

สะอาด หมายถึง ไมรก  มีระเบียบ  รักษางาย  ใชสะดวก

สุขลักษณะ หมายถึง  สะอาด  ปลอดภัย  ไรมลภาวะ  สุขใจ สบายกาย

สวยงาม หมายถึง  มีการจัดแตงอาคาร  สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม  สอดคลองกับพ้ืนท่ีแวดลอม
ไมสิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม

ตัวบงช้ีพื้นฐาน หมายถึง ตัวบงชี้ท่ีประเมินภายใตภารกิจของสถาศึกษา โดยกําหนดตัวบงชี้ และ
เกณฑการประเมินบนพ้ืนฐานท่ีทุกสถานศึกษา ตองมีและปฏิบัติได ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธหรือ
ผลกระทบไดดี และมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเปนตัวบงชี้ท่ีพัฒนามาจากรอบ
แรกและรอบสอง ประกอบดวย ๑๕ ตัวบงชี้ ท้ังตัวบงชี้ท่ี ๑ ถึง ๑๑ เปนตัวบงชี้ตามพันธิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา

ตัวบงช้ีอัตลักษณ หมายถึง ตัวบงชี้ท่ีประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค
ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณ
ของแตละสถานศึกษา โดยไดรับการอนุมัติจากสภาสถาบันและตนสังกัด ตัวบงชี้อัตลักษณประกอบดวย
ตัวบงชี้ท่ี ๑๖ และ ๑๗
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ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงชี้ท่ีประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเปนผู
กําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือรวมกันชี้แนะ ปองกันและแกไขปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมท่ีเปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายท่ีแสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคมและ
แกปญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําเรื่องตางๆ  เชน การสงเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  ความรักชาติ การบํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย  สุขภาพ คานิยมและ
จิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล  เศรษฐกิจ  การพรอมรับการ
เปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความ
ขัดแยง สรางสังคมสันติสุข และความปรองดอง ตลอดจนการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให
เปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง ฯลฯ (เลือกดําเนินการ ๒ เรื่อง) ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม คือ ตัวบงชี้ท่ี
๑๘

การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร บทความจาก
ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพท่ีสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference หรือ Review
เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถ
นํามานับไดเฉพาะท่ีเปนบทความฉบับสมบูรณ  (Full Paper) เทานั้น

ท้ังนี้ใหนับบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือผลงานสรางสรรค ท่ีเผยแพรของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) ตามปปฏิทิน ในกรณีท่ีบทความจาก
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพหรือเผยแพร
มากกวา ๑ ครั้ง ใหนับไดเพียง ๑ ผลงาน ท้ังนี้จะนับเม่ือบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงาน
สรางสรรคไดตีพิมพ/ดําเนินการไปแลว หรือไดรับตอบรับอยางเปนทางการเปนลายลักษณอักษรใหมี
การตีพิมพหรือเผยแพรแลวเทานั้น

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีนําไปประโยชน ใหนับจากวันท่ีนําผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) มาใชและเกิดผล
อยางชัดเจน ตามปปฏิทิน ในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑
ครั้ง ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว ยกเวนในกรณีท่ีมีการใชประโยชนท่ีแตกตางกันอยาง
ชัดเจนตามมิตขิองการใชประโยชนท่ีไมซ้ํากัน

การนับจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการของอาจารยประจํา (นับ
รวมของผูลาศึกษาตอ) โดยเปนผลงานท่ีไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของบทความ
วิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบ
การพิจารณาตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ ในกรณีท่ีมีการตีพิมพมากกวา ๑
ครั้ง ใหนับการตีพิมพเพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ ๑ เลม ไมนับซ้ํากรณีท่ีไดรับการตีพิมพหลายครั้ง
หรือท่ีอยูระหวางกระบวนการตีพิมพ
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ตัวบงช้ีดานคุณภาพบัณฑิต หมายถึง การท่ีสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการรับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ
และจํานวนตรงตามแผนการรับนักศึกษา สอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ และ
สถาบันผลิตบัณฑิตไดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ังดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน
ความรู  ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะทางวิชาชีพ
รวมท้ังไดตามคุณลักษณะท่ีเปนจุดเนนของสถาบัน กลาวคือ เปนผูใชภาษาไดดี ถูกตอง ประพฤติดี มี
กริยามารยาทดี มีรสนิยมดี คิดตรึกตรองไดถองแท เจริญงอกงามเพราะความใฝรูและสามารถแปล
ความคิดเปนการกระทําไดสําเร็จ เปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรู มีทักษะและภูมิ
ปญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพข้ันสูง มีทักษะในการวิจัย และมีจิตสํานึกและภูมิธรรมใน
ฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลกตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ

ตัวบงช้ีดานงานวิจัยและงานสรางสรรค หมายถึง การท่ีสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินงานตามพันธกิจ
ดานการวิจัยอยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีจุดเนนเฉพาะโดยมีการดําเนินการตามนโยบาย
แผนงาน งบประมาณ มีการบริหารและการจัดการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนคณาจารย นักวิจัย และ
บุคลากรใหมีสมรรถนะในการทําวิจัย สงเสริมและสรางเครือขายการทําวิจัยกับหนวยงานภายนอก
สถาบัน เพ่ือใหไดผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ เปนนวัตกรรมท่ีนําไปสู
การสรางและพัฒนาบัณฑิตท่ีเรืองปญญา มีคุณธรรมและความเชี่ยวชาญสูง การสรางและพัฒนาองค
ความรูใหมเปนการเปดโลกทัศนใหมและขยายพรหมแดนของความรูและทรัพยสินทางปญญาท่ี
สามารถนําไปประยุกตใชในงานไดจริง ท้ังการใชประโยชนเชิงวิชาการ การใชประโยชนเชิงสาธารณะ
การใชประโยชนเชิงนโยบาย และการใชประโยชนเชิงพาณิชย เปนตน

ถาสถาบันอุดมศึกษาตองสรางความเขมขนเชิงวิชาการ สรางผลงานท่ีมีคุณภาพสูง และสราง
การยอมรับในแวดวงวิชาการ ดังนั้นจึงควรเปนงานวิจัยเชิงวิชาการ สามารถนําผลงานวิจัยไปตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติได หากเปนงานวิจัยและพัฒนาก็ตองเปนงานวิจัยท่ีสามารถนําผลไป
ใชประโยชนไดตามความตองการของผูใชจริง รวมท้ังนักวิจัยสามารถเรียนรูสิ่งใหมๆ เก่ียวกับการใช
ความรูในการพัฒนา เปนการเรียนรูท่ีสั่งสมและถายทอดไปสูผูอ่ืนได ประเด็นสําคัญก็คือไมวางานวิจัย
พ้ืนฐานหรืองานวิจัยประยุกตก็ตองเปนงานวิจัยแท คือการมีผลเปนการเรียนรู สั่งสมองคความรู และ
ถายทอดองคความรูนั้นๆ ได ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของคนไทย สนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ รวมท้ังการ
พัฒนาประเทศสูสังคมแหงการเรียนรู สังคมความรู และสังคมแหงภูมิปญญา อันกอใหเกิดวัฒนธรรม
การเรียนรูและใฝรูตลอดชีวิต และวัฒนธรรมการใชความรูในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและการ
พัฒนา ตลอดจนการเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ

ตัวบงช้ีดานการบริการวิชาการแกสังคม หมายถึง การท่ีสถาบันอุดมศึกษามีการใหบริการวิชาการท่ี
ครอบคลุมกลุมเปาหมายท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังในประเทศและตางประเทศซึ่งอาจใหบริการโดยการใช
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ทรัพยากรของสถาบันหรือใชทรัพยากรรวมกันท้ังในระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ
อาทิ การใหคําปรึกษา การศึกษา วิจัยคนควา เพ่ือแสวงหาคําตอบใหกับสังคม การฝกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นตางๆ การจัดใหมีการศึกษาตอเนื่อง บริการศิษยเกาและประชาชนท่ัวไป การใหบริการทาง
วิชาการนี้สามารถจัดในรูปแบบการใหบริการแบบใหเปลาดวยสํานึกความรับผิดชอบของความเปน
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะเปนท่ีพ่ึงของสังคม หรือเปนการใหบริการเชิงพาณิชยท่ีใหผลตอบแทนเปน
รายได หรือเปนขอมูลยอนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงเพ่ือใหเกิดองคความรูใหม การใหบริการทาง
วิชาการโดยการถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูใหมท่ีเปนประโยชน เปนท่ีพ่ึงและแหลงอางอิงทาง
วิชาการ เสนอแนะทางท่ีเหมาะสม สอดคลอง อันกอใหเกิด ความม่ันคง  ความเขมแข็ง และการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ ตลอดจนการสงเสริมการมีบทบาททาง
วิชาการ และวิชาชีพในการตอบสนอง  ชี้นํา และเตือนสติสังคมของสถาบันอุดมศึกษาโดยคํานึงถึง
ความรับผิดชอบตอสาธารณะ

ตัวบงช้ีดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง สถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติท้ังในระดับบุคคลและระดับสถาบัน มีระบบและกลไกในบทบาทเปน
หนวยสงเสริมวัฒนธรรมโดยเฉพาะในการสงเสริมและสนับสนุนใหศิลปะและวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพ่ือใหนักศึกษาและบุคลากรของสถาบันไดรับการ
ปลูกฝงใหมีความรู ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ สามารถนําไปใชเปนเครื่องจรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตท่ี
ปรารถนา และเรียนรูวิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีไมพึงปรารถนาได สถาบันมีการกํากับดูแล
และสงเสริมการดําเนินงานดานนี้อยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนยุทศาสตรการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน

ตัวบงช้ีดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน หมายถึง การท่ีสถาบันอุดมศึกษามีระบบการบริหาร
และการจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพในการถายทอดวิสัยทัศน และคานิยมไปสูการปฏิบัติอยางมี
เอกภาพ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและพันธกิจท่ีกําหนดไว โดยมีสภาสถาบันทําหนาท่ีกํากับดูแล
นโยบาย การดําเนินงานตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพยสิน การบริหาร
สวัสดิการท่ีจัดใหนักศึกษา และบุคลากรทุกคน รวมท้ังกํากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายท่ีกําหนด มีการเผยแพรผลการ
ดําเนินงานของสภาสถาบัน และการบริหารและการจัดการของผูบริหารทุกระดับสูประชาคมภายใน
สถาบัน และภายนอกสถาบันภายใตหลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบดวยหลักนิติธรรม คือ หลักคุณธรรม
จริยธรรม หลักความชอบธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม หลักการ
ตรวจสอบได และหลักความคุมคา

การพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาจะตองแสดงความมีมาตรฐาน
และคุณภาพดวยการเปนประชาคมแหงการสรางความรู และองคการแหงการเรียนรู ท่ี มี ขีด
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ความสามารถในการคนควาวิจัยสรางความรูใหมท้ังเพ่ือพัฒนาสังคมและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
อุดมศึกษาไทยยังตองแสดงความเปนอุดมศึกษามหาชนท่ีมีคุณภาพ นอกจากนี้อุดมศึกษาไทยตองมี
ความเปนเลิศท่ีใชการไดในสังคมแหงการตรวจสอบอยางเขมขน เพ่ือการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ
อยางตอเนื่องซึ่งจะนําอุดมศึกษาไทยไปสูอุดมศึกษาสากลบนถนนนานาชาติ ดังนั้นการประกัน
คุณภาพอุดมศึกษาจึงเปนการประกันคุณภาพเพ่ือความรูสูความเปนเลิศ และการประกันคุณภาพเพ่ือ
ผูเรียน หัวใจของระบบการประกันคุณภาพท่ีดีคือ การใชระบบและกระบวนการประกันคุณภาพใน
การสรางประชาคมท่ีมีวัฒนธรรมในการเรียนรู และตรวจสอบการทํางานของตนเองเพ่ือผูอ่ืนอยูเสมอ
ซึ่งจะนําไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีเปนพลวัต เปลี่ยนแปลงไดอยางมีประสิทธิภาพ เผยแพร
ขาวสารท่ัวท้ังสถาบัน พรอมกับการมีการกําหนดมาตรฐานการทํางานทุกดานแบบมืออาชีพท่ีสามารถ
ตรวจสอบการทํางานไดทุกข้ันตอน มีกลไกรับฟงผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกสถาบัน
เพ่ือนําขอคิดความเห็นจากทุกฝายท่ีมีสวนรวมมาใชในการกํากับแนวทางการประกันคุณภาพของ
สถาบัน อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาพึงมีอิสระและเสรีภาพทางวิชาการในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพท่ีเหมาะสมของตนเอง และในขณะเดียวกันก็พึงใหอิสระแกหนวยงานภายในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพตามเงื่อนไขเฉพาะของ   แตละหนวยงานดวย

ระบบประกันคุณภาพภายในโดยท่ัวไป ประกอบดวย ระบบแรกคือ ระบบการพัฒนาคุณภาพ
ซึ่งประกอบดวยการกําหนดมาตรฐาน กระบวนการวางแผน และออกแบบระบบงานเพ่ือคุณภาพและ
การจัดการกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ ระบบท่ีสองคือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพเพ่ือ
เรงรัดใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานคุณภาพท่ีกําหนด และระบบท่ีสามคือ ระบบ
การประเมินภายในและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในเปนหนาท่ีของ
สถาบันในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใหผูมีสวนไดสวนเสียและชุมชนเขามามีสวน
รวมและการสนับสนุนจากตนสังกัด ท้ังนี้ การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่องและสามารถ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได

ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงชี้ ท่ีประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือรวมกันแกไขปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐหรือของ
ประเทศ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมท่ีเปลี่ยนไป โดยมีเปาหมายท่ีแสดงถึง
ความเปนผูชี้นําสังคมและแกปญหาสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในการชี้นําเรื่องตางๆ อาทิ การสงเสริม
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการรักชาติ การบํารุงศาสนาและ เทิดทูน
พระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยมและจิตสาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ
นโยบายรัฐบาล  ศรษฐกิจ การพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่ง
เสพติด ความฟุมเฟอย การแกปญหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง  ตลอดจนนอม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง ฯลฯ
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สําหรับสถาบันพระบรมราชชนกไดกําหนดอัตลักษณบัณฑิตไว คือ “บริการ
สุขภาพดวยหัวใจ ความเปนมนุษย” หมายถึง การใหบริการท่ีเปนมิตร มีความรัก ความเมตตา ใส
ใจในปญหาและความทุกขของผูรับบริการและผูเก่ียวของ ใหบริการตามปญหาและความตองการของ
ผูรับบริการท่ีเปนจริง  โดยรับฟงความ
คิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก

นอกจากนี้สถาบันพระบรมราชนก ไดกําหนดสมรรถนะบัณฑิตท่ีตอบสนองอัต
ลักษณไว  ดังนี้

S=  Service  mind
SAP A=  Analytical  thinking

P=  Participation/Patient Right
จิตบริการ (Service  Mind)
หมายถึงจิตท่ีพรอมท่ีจะสละเวลา  แรงกาย  และสติปญญาเพ่ือสาธารณะประโยชนเปนจิตท่ี

ไมนิ่งดูดายเม่ือพบเห็นปญหาหรือความทุกขยามท่ีเกิดข้ึนกับผูคน  เปนจิตท่ีมีความสุขเม่ือไดทําความ
ดีและเห็นน้ําตาเปลี่ยนเปนรอยยิ้ม  เปนจิตท่ีเปยมดวย “บุญ” คือความสงบเย็นและพลังแหงความดี
จิตแหงการใหความดีงามท้ังปวงแกเพ่ือนมนุษยดวยความเต็มใจ  สมัครใจ  อ่ิมใจ  ซาบซึ้งใจ  ปติสุข
มีคุณคาและพัฒนาจิตวิญญาณใหสูงข้ึน  เปนความสมัครใจ  เต็มใจตั้งใจทํา  และเสียสละท้ังแรงกาย
และแรงใจหรือทรัพยสินในการทํากิจกรรมหรือสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืนโดยไมหวังผลตอบแทน และ
มีความสุขท่ีไดชวยเหลือผูอ่ืน

จิตบริการเปนการใหบริการโดยบูรณาการความเปนมนุษยเชื่อมโยงมิติทางสังคม  ออนโยน
ตอชีวิต  ออนนอมตอธรรมชาติ  ความเปนกัลยามิตร  จัดบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย

การคิดเชิงวิเคราะห  (Analytical  Thinking)
คือ การคิดเพ่ือใหเกิดมุมมองท่ีมองเห็นอยางเปนองคประกอบท่ีสัมพันธกันท้ังความสัมพันธ

ทางเดียวหรือทางตรงขามและนําไปสูการตีความและใหความหมายในองคประกอบนั้นๆ  อยางลึกซึ้ง
อยางเปนเหตุผล  และสอดคลองกัน  ดังนั้น การคิดวิเคราะหจึงหมายถึงความสามารถในการจําแนก
แจกแจง  องคประกอบตางๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบ
เหลานั้นเพ่ือคนหาสาเหตุท่ีแทจริงของสิ่งท่ีเกิดข้ึน

การคํานึงถึงสิ่งท่ีผูปวยและการใหผูปวยมีสวนรวม  (Patient Right/
Participation)

สิทธิของผูปวยเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยบนการตัดสินใจดวยตนเอง  ซึ่งแสดงถึงความ
เปนอิสระของมนุษย (Human Autonomy) สิทธิผูปวยนั้นเปนสวนหนึ่ง  เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน
สิทธิท่ีสําคัญท่ีสุดในการเปนผูปวยคือ  สิทธิท่ีจะไดรับการบอกเลาถึงขอมูลตางๆ ท้ังนี้ผูปวยจะได
เขาใจและยินยอมใหความรวมมือดวยความเต็มใจ  การยินยอมของผูปวยเปนสิ่งท่ีมีคุณคาเพราะ
ผูปวยจะไดทราบถึงธรรมชาติ  ลักษณะการรักษา  ตลอดจนประโยชนอันถึงจะเกิดข้ึน  การยอมรับ
เรื่องการยินยอมของผูปวยสะทอนใหเห็นถึงการยอมรับวาผูปวยมีเสรีภาพ  แมวาจะกรณีท่ีแพทย
อธิบายใหแกผูปวยแลวจะเกิดความลังเลใจท่ีจะปฏิบัติตามคําแนะนําก็ตาม  แตจุดนี้มีความสําคัญมาก
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เพราะเปนการยอมรับในแนวคิดพ้ืนฐานท่ีวาผูปวยมีอิสระและสามรถเขามามีสวนรวม  โดยเขาใจถึง
กระบวนการรักษาท่ีดําเนินอยู  แทนท่ีผูปวยจะมีความคิดเห็นวาตนเองเปรียบเสมือนแตผูรับและ
ปฏิบัติตามคําสั่งแตเพียงอยางเดียวเทานั้นสิทธิผูปวยเปนการยึดถือคุณคาของความเปนตัวของตัวเอง
ของมนุษย (Autonomy) และความเคารพผูปวยในฐานะท่ีเปนมนุษย  การใหขอมูลขาวสารแกผูปวย
นั้นเปนวิธีท่ีปกปองอันตรายแกผูปวยซึ่งจะเปนประโยชนโดยตรงดานวิธีการรักษา  นอกจากนี้การ
บอกขอมูลแกผูปวยใหเกิดความเขาใจ  เปนสิทธิอันชอบธรรมพ้ืนฐานในการปฏิบัติตอผูปวยในฐานะท่ี
เปนมนุษยท่ีมีศักดิ์ศรี  มีความเสมอภาคดานการใชเหตุผล  การละเวนการปฏิบัติดังกลาวเทากับเปน
การปฏิบัติตอมนุษยเสมือนเปนวัตถุหรือเครื่องมือไปสูเปาประสงคบางอยาง  เปนการกีดกันไมให
ผูปวยไดมีโอกาสในการตัดสินใจดวยตนเอง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ได
กําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด
รายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํา
รายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

การประกันคุณภาพภายนอก  เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการ
ติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และ
เสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน  ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) เสร็จสิ้นไปแลว ปจจุบันอยูระหวางประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบท่ีสอง (พ.ศ.2549-2553) และการเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ.

5.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545
กับการประกันคุณภาพการศึกษา
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2554-2558) ในการประเมินรอบท่ีสามของ สมศ. เปนการประเมินท้ังระดับสถาบันและคณะวิชา แต
หากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งหลัก เชน วิทยาเขต หรือศูนย หรือหนวยจัดการศึกษานอก
ท่ีตั้ง การประเมินจะครอบคลุมการจัดการนอกสถานท่ีตั้งหลักท้ังหมด นอกจากนั้น การประเมิน
คุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือกลุมสถาบันท่ีแตละสถาบันเลือกตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5
ประการ1 ดังตอไปนี้

1) เปนการประเมินเพ่ือมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ไมไดมุงเนนเรื่องการ
ตัดสิน  การจับผิด หรือการใหคุณ – ใหโทษ

2) ยึดหลักความเท่ียงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง
(evidence – based) และมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (accountability)

3) มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการ
กํากับควบคุม

4) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจาก
ทุกฝายท่ีเก่ียวของ

5) มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลัก
การศึกษาของชาติตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหเอกภาพเชิง
นโยบาย  แตยังคงมีความหลายหลายในทางปฏิบัติ  โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดแนว
ทางการพัฒนาและแกปญหาอุดมศึกษาท่ีไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดย
ใชกลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ  กลาวคือ ใหมี
การสรางกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเนนระดับ
การศึกษาท่ีตางกัน  รวมท้ังมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกัน
ตามความหลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอํานาจในระดับ
ทองถ่ิน การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิ
วัตน  ซึ่งระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้ จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบท่ี
เปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง
สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีข้ึน  สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการ

5.3  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565)
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ทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาท่ีเปนความตองการของสังคม ลดการ
วางงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือใหนักศึกษา
สามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควร
นําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐาน
และเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ังการโอนยาย
หนวยกิต

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กําหนดประเภทหรือกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ

กลุม ก  วิทยาลัยชุมชน
หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี จัดฝกอบรม

สนองตอบความตองการของทองถ่ิน  เพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เชน แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรู
ท่ีสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการ
พัฒนาท่ียั่งยืน

กลุม ข  สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี
หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  เพ่ือใหไดบัณฑิตท่ีมี

ความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค
สถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค  เพ่ือรองรับ
การดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโท
ดวยก็ได

กลุม ค  สถาบันเฉพาะทาง
หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา ท้ัง

สาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมท้ังสาขา
วิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย  หรือเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเนนท้ังสองดาน
รวมท้ังสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันใน
กลุมนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ลักษณะคือ ลักษณะท่ี 1 เปนสถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา และ
ลักษณะท่ี 2 เปนสถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี

กลุม ง  สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก

หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก  และเนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก  สถาบันเนนการผลิต
บัณฑิตท่ีเปนผูนําทางความคิดของประเทศ  สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูใน
แนวหนาระดับสากล  มุงสรางองคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ
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ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับ
กับการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใน
หมวด 5 ท่ีวาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดให คณะกรรมการการ
อุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และระดับหนวยงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําข้ึนฉบับนี้ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนรม
ใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญท่ีครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานท่ีคํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือ
ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานได

มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม
2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู มาตรฐานยอยท้ัง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบดวยมาตรฐานยอย 3
มาตรฐานเชนกัน  คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและพล
โลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหง
ความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐาน
ยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตาม
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันท่ีมีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้ง
ท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ
มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตาม
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแก กลุม ก วิทยาลัย
ชุมชน กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี  กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันท่ีเนนการ
วิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังไดจัดทํา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการ

5.4 การประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
สิงหาคม 2555

อุดมศึกษาและเพ่ือเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดให
คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5
ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ งของสถาบันอุดมศึกษา เ พ่ือสง เสริมให
สถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน
ในการจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษาให มีความทัดเ ทียมกันและพัฒนาสู สากล ซึ่ ง ทําให
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา
ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
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แผนการดําเนนิการประเมินคุณภาพภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยาปการศึกษา 2555
1. วงจรคุณภาพ

เปรียบเทียบปงบประมาณกบัปการศึกษา
ต.ค.- พค.

55
มิ.ย. 55

(เปดเทอม)
ก.ค.
55

ส.ค.
55

ก.ย.
55

ต.ค.
55

พ.ย.
55

ธ.ค.
55

ม.ค.
56

ก.พ.
56

มี.ค.
56

เม.ย.
56

พ.ค.
56

มิ.ย.
56

ก.ค.
56

ส.ค.
56

ก.ย.
56

2. กิจกรรมการดําเนินงาน

กิจกรรมดําเนินการ
ต.ค.- พค.

ป 55
มิ.ย. 55

(เปดเทอม)
ก.ค.
55

ส.ค.
55

ก.ย.
55

ต.ค.
55

พ.ย.
55

ธ.ค.
55

ม.ค.
56

ก.พ.
56

มี.ค.
56

เม.ย.
56

พ.ค.
56

มิ.ย.
56

ก.ค.
56

ส.ค.
56

ก.ย.
56

1.คณะกรรมการประกันคุณภาพวางแผนการประเมิน
คุณภาพประจําปการศึกษาใหมโดยประกาศตัวบงชี้ใหม
2. เลขาคณะกรรมการประกันคุณภาพจัดทําคูมือ
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยปการศึกษา2555
3. ผูอํานวยการทบทวนและแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คณุภาพการศึกษาวิทยาลัย
4. ผูอํานวยการทบทวนและแตงตั้งคณะดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบ

ปงบประมาณ (ตค.- กย.) 2555 ปงบประมาณ2556

ปการศึกษา 2555 (มิ.ย. – พ.ค.)

พ.ค.- มิ.ย.

Bo
ro
ma
ra
jo
na
ni
 C
ol
le
ge
 o
f 
Nu
rs
in
g 
Ph
ay
ao



71

กิจกรรมดําเนินการ
ต.ค.- พค.

ป 55
มิ.ย. 55

(เปดเทอม)
ก.ค.
55

ส.ค.
55

ก.ย.
55

ต.ค.
55

พ.ย.
55

ธ.ค.
55

ม.ค.
56

ก.พ.
56

มี.ค.
56

เม.ย.
56

พ.ค.
56

มิ.ย.
56

ก.ค.
56

ส.ค.
56

ก.ย.
56

5. ผูอํานวยการทบทวนนโยบายและประกาศนโยบาย
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
6. ผูอํานวยการประชุมชี้แจงองคประกอบ มาตรฐาน ตัว
บงชี้ เกณฑ และเผยแพรคูมือประกันคุณภาพ
7. ฝายมาตรฐานการศึกษาพัฒนาศักยภาพดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากร
8. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัย
9. ทบทวนระบบและกลไกที่เก่ียวของของตัวบงชี้ทั้งหมด

10. ประชุมคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัย
11.กลุมงาน กลุมวิชา งาน เก็บขอมูลระยะ 12 เดือน
ตามตัวบงชี้ที่ ไดประกาศใช โดย พรอมทั้ งพิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินการ
12. ฝายมาตรฐานการศึกษาพัฒนาเคร่ืองมือตรวจสอบ
การประกันคุณภาพคุณภาพ
13. กลุมงาน กลุมวิชา งาน และวิทยาลัยดําเนินการ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพของตนเองและสงให
คณะกรรมการตรวจสอบประกันคุณภาพ
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กิจกรรมดําเนินการ
ต.ค.- พค.

ป 55
มิ.ย. 55

(เปดเทอม)
ก.ค.
55

ส.ค.
55

ก.ย.
55

ต.ค.
55

พ.ย.
55

ธ.ค.
55

ม.ค.
56

ก.พ.
56

มี.ค.
56

เม.ย.
56

พ.ค.
56

มิ.ย.
56

ก.ค.
56

ส.ค.
56

ก.ย.
56

14. ผู อํานวยการแตงตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ
การประกันคุณภาพของวิทยาลัย
15. คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
16. คณะกรรมการตรวจสอบดําเนินการสรุปและรายงาน
ผลการตรวจสอบใหกับคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย/
คณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาลัย
17. ฝายมาตรฐานการศึกษาจัดทําราง SAR เสนอ

18.กลุมงาน กลุมวิชา งาน ตรวจสอบและปรับปรุงSAR

19. กลุมงาน กลุมวิชา งานสงSAR และเตรียมการ
ประเมินระดับกลุมงาน กลุมวิชา
20. ผูอํานวยการแตงตั้งกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับกลุมงาน กลุมวชิา และ งาน โดยมีผูทรงคุณวฒุิจาก
ภายนอกเขารวม
21. ฝายมาตรฐานการศึกษาจัดทํา SAR ระดับวทิยาลัย

22. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับกลุมงาน
กลุมวิชา งาน และวิทยาลัยโดยมีผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกเขารวม
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กิจกรรมดําเนินการ
ต.ค.- พค.

ป 55
มิ.ย. 55

(เปดเทอม)
ก.ค.
55

ส.ค.
55

ก.ย.
55

ต.ค.
55

พ.ย.
55

ธ.ค.
55

ม.ค.
56

ก.พ.
56

มี.ค.
56

เม.ย.
56

พ.ค.
56

มิ.ย.
56

ก.ค.
56

ส.ค.
56

ก.ย.
56

23. ฝายมาตรฐานการศึกษาจัดโครงการวิพากษ SAR
โดยผูทรงคุณวุฒิ
24. รับการประเมินคุณภาพภายในระดับสบช.

25. รับการประเมินและรับรองคุณภาพภายนอก จาก
สมศ.
26.ฝายมาตรฐานการศึกษาสงรายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบดวย SAR
และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาลัย สบช.
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบ CHE
QA Online และหนวยงานตนสังกัด (ภายใน 120 วันนับ
จากสิ้นปการศึกษา)
27. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนําผลการประเมิน
และขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มา
วางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ/
แผนปฏิบัติงานและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป  หรือ
จัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางป
28. วิทยาลัยรวมกับ เครือขายภาคเหนือ จัดอบรมผู
ประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร สกอ.
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