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กระบวนงานการสร้างคุณค่าการประกันคุณภาพการศึกษา 

วงจร
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P 1.  
 
 
 
 

1. ทบทวน/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 

 
 

- คณะกรรม 
การบริหาร
วิทยาลัย 
-ผู้ทรงคุณวุฒิ 
-หัวหน้างาน 
-นักศึกษา
พยาบาล 

- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประกันฯ 

 2. 
 
 
 

2. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติในการประกัน คุณภาพการศึกษา
ภายใน และวิธีการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
2.1 ศึกษามาตรฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) 
พ.ศ. 2545 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  2) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน 
  3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 
ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2547 ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา 
  5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2549 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
  6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

-คณะกรรมการ
ประกันฯ 
 

-แผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ

การศึกษา
การศึกษา 

จัดท าแผนการ
ด าเนินการประกัน

คุณภาพ 
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  7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  8) หลักการอุดมศึกษา 

  2.2 ศึกษาปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย 
2.3 ก าหนด/ทบทวนนโยบาย
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการประกัน 
2.4 ประกาศใช้นโยบายหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติในการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายใน  
 

  

 3. 
 
 
 

3. ก าหนดองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้
คุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ เกณฑ์
การประเมินคุณภาพ และเป้าหมายของ
การด าเนินงานทั้งในระดับวิทยาลัยและ
ระดับกลุ่มภารกิจ ดังนี้ 
3.1 ศึกษามาตรฐานและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 
  1) มาตรฐานการอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  2) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
  3) เกณฑ์การรับรองสถานศึกษาของ
สภาการพยาบาล 
  4) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันพระบรมราชชนก 
3.2 ทบทวนองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้
คุณภาพ  และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ และเป้าหมายของการ
ด าเนินงานทั้งในระดับวิทยาลัยและ
ระดับกลุ่มภารกิจ 
3.3 ก าหนดองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้
คุณภาพ  และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพและเป้าหมายของการ
ด าเนินงานทั้งในระดับวิทยาลัยและ
ระดับกลุ่มภารกิจ 

-คณะกรรมการ
ประกันฯ 
 

-รายงานการประชุม 
 

ก าหนดองค์ประกอบและ
ตวับ่งช้ี 
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 4. 4. เสนอโครงการต่อผู้อ านวยการเพ่ือ
พิจารณา อนุมัติ 

-รองฯประกัน 
-ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/
โครงการงาน
ประกันฯ 

-แผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 
 

D 5. 

 

 

 

 

 

 

5. – ประกาศทางเว็บไซด์ 
www.bcnpy.ac.th  

   -  ประกาศที่บอร์ด 

   -  แจ้งในที่ประชุม 

   -  เผยแพร่เอกสาร 

- หัวหน้างาน
ประกัน
คุณภาพ 

-แผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ 
 

 6. 

 

 

 

 

 

6. 1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานด้านการประกันคุณภาพ
ตั้งแต่ระดับวิทยาลัยพยาบาลและกลุ่ม
ภารกิจ จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

6.2  ผู้รับผิดชอบเซ็นรับทราบค าสั่ง 

- หัวหน้างาน
ประกัน
คุณภาพ 

-ค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 
 

 7. 7.  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย และเผยแพร่ให้
บุคลากร นักศึกษาได้รับทราบและใช้
เป็นแนวปฏิบัติ 

 

- หัวหน้างาน
ประกัน
คุณภาพ 

-คู่มือประกันคณุภาพ 
 

 8. 8. เผยแพร่คู่มือและสร้างความเข้าใจ
องค์ประกอบตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมายและ
เกณฑ์การประเมิน 

    - ประชุมชี้แจง 

   - ส่งเข้ารับการประชุม/อบรมจาก
หน่วยงานภายนอก 

   - ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- หัวหน้างาน
ประกัน
คุณภาพ 

- บันทึกรายงานการ
ประชุมชี้แจง 
- คู่มือประกันคณุภาพ 
 

 9. 
                 

9. วิทยาลัย กลุ่มงาน กลุ่มวิชาและ
ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา 

 

-รองฯแต่ละ
กลุ่มภารกิจ 
-งานพัฒนา
คุณภาพฯ 
 

-คู่มือคุณภาพ 
-รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

พิจารณา
อนุมัต ิ

ประกาศนโยบาย 
องค์ประกอบตัวบ่งช้ี ค่า
เป้าหมาย ระดับการ
ประเมิน ผู้รับผิดชอบ 
 

ออกค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ 

 

จัดท าคู่มือประกัน
คุณภาพ 

 

 
เผยแพรคู่่มือ 

ด าเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพ 
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C 10. 
                 

10.1 ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้และจัดเก็บหลักฐาน 
 
10.2 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับกลุ่มภารกิจ 
 
10.3 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยคณะกรรมการประเมินฯ
ระดับวิทยาลัย ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

2) ประชุมคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือ
สร้างความเข้าใจในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 

-รองฯแต่ละ
กลุ่มภารกิจ 
 
 
 
 
-งานพัฒนา
คุณภาพ 
 
-คณะกรรมการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 

-รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามไตร
มาส 
-รายงานการประเมิน
ตนเองระดับกลุ่ม
ภารกิจ 
 
 
 
-ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ 
 

  3) ประชุมชี้แจงการตรวจประเมิน
คุณภ าพกา รศึ กษ าภ าย ใน  (Open 
meeting) 

4) ตรวจติดตามผลการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5) ประชุมชี้แจงผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(Close meeting) 

6) จัดท ารายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

- คณะ
กรรมการฯ 
- ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ 

-รายงานการประชุม 
- SAR 
-รายงานผลการตรวจ
ประเมินฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. 
                 

11 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก  โดยมีการ
ด าเนินงานดังนี้ 
   1). เตรียมข้อมูล เอกสาร การ
ด าเนินงานในองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
คุณภาพของสบช.และ สกอ. ตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย 
   2). จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับวิทยาลัย 
   3). เตรียมความพร้อมของวิทยาลัย
เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษา 
   4). รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
   5) .รายงานผลการตรวจประเมิน

-รองฯประกัน 
-งานประกันฯ 
-ผู้รับผิดชอบ
ก ากับและดูแล
องค์ประกอบ/
ตัวบ่งชี้ 
 

-SAR 
-แฟ้ม/เอกสาร
รายการหลักฐาน 
-ส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินฯ 
-รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
- เว็บไซด์งานประกัน 

ตรวจประเมิน 
 

ประเมินคุณภาพ 
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คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า เ ส น อต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย 
   6). รายงานและประชาสัมพันธ์ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาต่อ
บุคลากร นักศึกษาของวิทยาลัยและ
สาธารณชน 
   7). ส่งรายงานผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาต่อ สบช./สกอ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

A 12. 
                 

12.1 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Improvement  Plan) ตาม
ผลการประเมินคุณภาพ 
12.2 พัฒนาปรับปรุงระบบและกลไก
การประกันฯ โดยประชุมคณะกรรมการ
ประกันฯ เพ่ือทบทวนในประเด็นต่างๆ 
ดังนี้  
   1) ทบทวนนโยบายคุณภาพและ
วัตถุประสงค์คุณภาพ 
   2) ผลการตรวจ /ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
   3) ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการ
ป ร ะกั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง ปี
การศึกษาต่อไป 

-งานพัฒนา
คุณภาพฯ 
-คณะกรรมการ
ประกันฯ 
-รองฯประกัน 
 

-แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- รายงานการประชุม  
 

 12.2. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกิด
จากการด าเนินการตามข้ันตอนและกิจ
กรรมการบริหารการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

-เจ้าหน้าที่งาน
ประกัน
คุณภาพ 
 
 

แฟ้มหลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนา/ปรับปรุง 
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ส าหรับนักศึกษา 
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P ๑.  
 
 
 
 

๑.๑ วิทยาลัยก าหนดนโยบาย/แผนงาน
การให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

-รองฯ
ยุทธศาสตร์ 
-หัวหน้างาน
ประกัน
คุณภาพ 
 
 

- นโยบาย/แผนงาน
การให้ความรู้และ
ทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

 ๒. ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ดังนี้ 
      ๑). คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษา
ทุกชั้นปี  ชั้นปีละ ๑ - ๔ คน 
       ๒). คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ประกอบด้วยสโมสร
นักศึกษาและประธานชมรมต่างๆ 
       ๓). คณะกรรมการ ๕ ส. 

-รองฯ
ยุทธศาสตร์ 
-หัวหน้างาน
ประกัน
คุณภาพ 
 
 
 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
นักศึกษา 
 

D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ๒.๑  ด าเนินงานการให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษา 

     ๑). ปฐมนิเทศเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 
       ๒). อบรมให้ความรู้ในการจัดท า
แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมแก่
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของนักศึกษา 
       ๓). จัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา
แก่นักศึกษาทุกชั้นปี 
      ๔). จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับนักศึกษาและเผยแพร่
ให้นักศึกษาทราบ 
      ๕). จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

-หัวหน้างาน
ประกัน
คุณภาพ 
-คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ
นักศึกษา 

- คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ส าหรับนักศึกษาและ
เผยแพร่ให้นักศึกษา
ทราบ 
-ผลงานของนักศึกษา
ด้านการประกัน
คุณภาพของ
นักศึกษา 
- รายงานการ
ประชุม/อบรม/
สัมมนา 
 

 ก าหนดนโยบาย
และแผนงานการให้
ความรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ด าเนินงานการให้
ความรู้และทักษะการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ

การศึกษาของนักศึกษา 
 



๕๑ 

 

 

วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

การน าเสนอผลงานของนักศึกษาด้าน
การประกันคุณภาพของนักศึกษา 

      ๖). ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
เข้ารับการอบรม/ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
     ๗). สอดแทรกความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในรายวิชา 
๒.๑ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
วิทยาลัยฯ 
       ๑). แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย 
       ๒). เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
สถาบันเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
       ๓). เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
และผู้ประเมิน ระดับเครือข่าย และ 
ระดับ สบช. 
      ๔). ด าเนินการบันทึกข้อตกลง
ร่วมมือของอาจารย์ นักศึกษา วพบ.
เครือข่ายภาคเหนือ 
      ๕). จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การน าเสนอผลงานของนักศึกษาด้าน
การประกันคุณภาพของนักศึกษา 

   

๔. ๔.๑ ก ากับติดตามการด าเนินงานการให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษา 
 
 
 
 

-หัวหน้างาน
ประกัน
คุณภาพ 
-คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ
นักศึกษา 

-ผลการด าเนินงาน
การให้ความรู้และ
ทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ของนักศึกษา 
 

ตรวจสอบ/ก ากับ
ติดตาม 

 



๕๒ 

 

 

วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

๖. 
 
 
 

๖.๑ ประเมินผลการให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษา โดยประเมินความคิดเห็นของ
นักศึกษาตามแบบประเมินความคิดเห็น 
 
 
 

-ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน/
โครงการ 
-หัวหน้างาน
ประกัน
คุณภาพ 

-แบบประเมินความ
คิดเห็น 
 

๗. ๗.๑ รายงานผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมประจ าเดือน 
 
 

-หัวหน้างาน
ประกัน
คุณภาพ 

-สรุปผลการ
ประเมิน/แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
และสรุปรายงานการ
ประเมินผล 

A ๘. ๘.๑ สรุปผลการประเมินการบริหาร
แผนงานการให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ในแต่ละรายไตรมาสและประจ าปี 
๘.๒ จัดเก็บเอกสารหลักฐาน 
 

-หัวหน้างาน
ประกัน
คุณภาพ 

-รายงานการบริหาร
แผนงานการให้
ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละ
รายไตรมาสและ
ประจ าปี 
-แฟ้มหลักฐาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมินผลการให้
ความรู้และทักษะการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษา 

 

รายงานผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการบริหาร
แผนงานการให้ความรู้
และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ของนักศึกษา 
 



๕๓ 

 

 

กระบวนงานการสร้างคุณค่าการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

P ๑.  
 
 
 
 

๑.๑    จดัท าแผนการส่งเสริมการผลิตและ
น าเสนอผลงานของนกัศึกษาตามนโยบาย
การส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวชิาการหรือน าเสนอผลงานทาง
วชิาการในท่ีประชุมระหวา่งสถาบนัหรือท่ี
ประชุมระดบัชาติหรือนานาชาติ 
๑.๒   มีมาตรการใหอ้าจารยแ์ต่ละกลุ่ม
วิชาสนบัสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงาน
นกัศึกษา ดงัน้ี 

        ๑).ทุกกลุ่มวิชาตอ้งมีการสนบัสนุน
การผลิตผลงานนกัศึกษา อยา่งนอ้ย ๑ 
เร่ืองภายใน ๑ ปี 

       ๒).ผลงานนกัศึกษา ทุกเร่ืองตอ้งมี
การเผยแพร่ ซ่ึงการเผยแพร่หมายถึงการ
ตีพิมพห์รือการน าเสนอในการประชุมทุก
ระดบัทั้งในและนอกวิทยาลยั 
       ๓).มีการสนบัสนุนการผลิตผลงาน

นกัศึกษา อยา่งนอ้ยเร่ืองละ ๑,๐๐๐ บาท 

       ๔). ก าหนดเง่ือนไขการรับทุน 

-คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ส่งเสริมให้
นักศึกษาผลติ
และน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 
 

- แผนการส่งเสริมการ
ผลิตและน าเสนอ
ผลงานของนกัศึกษา 

 ๒. 
 
 
 

๒.๑ เสนอแผนการส่งเสริมการผลิตและ
น าเสนอผลงานของนกัศึกษาเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 
 
 

-คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ส่งเสริมให้
นักศึกษาผลติ
และน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 
 

- แผนการส่งเสริมการ
ผลิตและน าเสนอ
ผลงานของนกัศึกษาท่ี
ผา่นการอนุมติั 

D ๓. 
 
 
 

๓.๑ มีการประชาสัมพันธ์แผนการ
ส่งเสริมการผลิตและน าเสนอผลงานของ
นักศึกษาให้อาจารย์และนักศึกษาทราบ
ผ่าน www.bcnpy.ac.th และการ
ประชุมของอาจารย์/นักศึกษา  
 

-คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ส่งเสริมให้
นักศึกษาผลติ
และน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 

-เอกสารการ
ประชาสมัพันธ์ 

จัดท าแผนการ
ส่งเสริมการผลติและ
น าเสนอผลงานของ

นักศึกษา 
 

ประชาสมัพนัธแ์ผนให้
อาจารยแ์ละนกัศึกษา

ทราบ 
 

พิจารณา
อนุมัติแผน 

 

http://www.bcnpy.ac.th/


๕๔ 

 

 

วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

 ๔. 
 
 
 
 
 

๔.๑ จัดท าโครงการผลิตผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ 
๔.๒ จัดท าโครงการพัฒนานักศึกษาให้
ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
 

-คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ส่งเสริมให้
นักศึกษาผลติ
และน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 
 

-โครงการผลติผลงาน
วิชาการและงาน
สร้างสรรค ์
 

 ๕. 
 
 
 
 

๕.๑ เสนอโครงการการส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
      ๑). โครงการผลิตผลงานวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ 
      ๒). โครงการพัฒนานักศึกษาให้
ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 

-คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ส่งเสริมให้
นักศึกษาผลติ
และน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 
 

๑). โครงการผลิตผล
งานวิชาการและงาน
สร้างสรรค ์
 ๒). โครงการพัฒนา
นักศึกษาให้ได้รับ
รางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ 

 ๖. ๖.๑  ผลิตผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค ์
๖.๒  จัดเวทีประกวดเพื่อคัดเลือก
ผลงานวิชาการ 
๖.๓  ประชาสัมพันธ์เวทีประชุม/
น าเสนอ วิชาการ นักศึกษา 
๖.๔  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้
นักศึกษาเข้าร่วมประชุม/น าเสนอผลงาน
วิชาการ 
๖.๕  ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประชุม/
น าเสนอผลงานวิชาการ 

-คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ส่งเสริมให้
นักศึกษาผลติ
และน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 

- ผลงานวิชาการและ
งานสร้างสรรค์ 
- เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 
-การน าเสนอผลงาน
ของนักศึกษา 
 

C ๗.  
 
 
 
 

๗.๑ ประเมินผลความส าเร็จของการ
ผลิตและน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
๗.๒  ประกาศเกียรติคุณ/ให้รางวัล 
 
 

-คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ส่งเสริมให้
นักศึกษาผลติ
และน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 

-ผลงานของนักศึกษา 

A ๘. ๘.๑ สรุปรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการส่งเสริมการผลิตและน าเสนอผลงาน
ของนักศึกษาตามนโยบายการส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

-คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ส่งเสริมให้
นักศึกษาผลติ
และน าเสนอ
ผลงานวิชาการ 

-รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน 

จัดท าโครงการการส่งเสริม
ให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

พิจารณา
อนุมัติ

โครงการ 
 

ด าเนินงานตาม
โครงการ 

ประเมินผลความส าเร็จ
ของการผลิตและ

น าเสนอผลงานของ
นักศึกษา 

 



๕๕ 

 

 

 

กระบวนงานการสร้างคุณค่าระบบบริหารความเสี่ยง 

วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

P 1.  
 
 
 
 

     1.  ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
โครงสร้าง นโยบาย แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ก าหนดบทบาทหน้าที่ 
การบริหารความเสี่ยง 
     2.  บูรณาการการบริหารความเสี่ยง
กับการเรียนการสอน 

3. บูรณาการการบริหารความ
เสี่ยงกับกิจกรรมของนักศึกษา/
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

- คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี่ยง 

- ระบบการบริหาร
ความเสี่ยง 

 2. 
 
 
 

2. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและวาระการประชุม
เพ่ือการด าเนินงานในการบริหารความ
เสี่ยง 
 
 

- คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี่ยง 

-รายงานการประชุม 

D 3. 
 
 
 

3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหาร
ความเสี่ยง/ควบคุมภายในอาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ 
3.2 จัดระบบการจัดการความเสี่ยง 
ควบคุมภายใน หน่วยงานย่อย 
     1). จัดท ากระบวนงานหลักของ
หน่วยงาน 
     2). ค้นหาความเสี่ยงจากการจาก
กระบวนการงานหลัก 
     3). วิเคราะห์ระดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยง 
     4). จัดท าล าดับความรุนแรงของ
ความเสี่ยง 

- คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี่ยง 

-รายงานการประชุม 
-แผนพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยง
ของวิทยาลัย 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

3.3 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของ
หน่วยงานย่อย 
     1). จัดท าบัญชีรายการความเสี่ยง
ของหน่วยงานและของวิทยาลัย 
     2). จัดท าแบบบันทึกอุบัติการณ์
ความเสี่ยงประจ าวันของหน่วยงานและ
ของวิทยาลัย 

  

ออกแบบระบบ
บริหารความเสี่ยง 

จัดท าแผนพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยงของ

วิทยาลัย 
 

ประชุม
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 



๕๖ 

 

 

วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

 
 

     3). จัดท าแบบรายงานอุบัติการณ์
ความเสี่ยงของหน่วยงานและวิทยาลัย 
3.4 จัดท าคู่มือบริหารความเสี่ยง 
3.5 เผยแพร่/สื่อสารคู่มือและ
แผนพัฒนาระบบความเสี่ยง 

 4. 4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลอุบัติการณ์ความ
เสี่ยงประจ าเดือน 

4.2 รายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยง/ผล
การจัดการอุบัติการณ์ความเสี่ยง
ประจ าเดือนของวิทยาลัยต่อคณะ
กรรมการบริหารทราบ 

4.3 สื่อสารถ่ายทอดอุบัติการณ์ความ
เสี่ยง/การจัดการแก้ไข ปรับปรุง แก่
อาจารย์/เจ้าหน้าที่/นักศึกษาประจ าทุก
เดือน 

4.4 สรุปจ านวนอุบัติการณ์ความเสี่ยง
ประจ าปี และทบทวนบัญชีความเสี่ยง 
แนวปฏิบัติงาน 

 - ข้อมูลอุบัติการณ์
ความเสี่ยง
ประจ าเดือน 

- สรุปจ านวน
อุบัติการณ์ความเสี่ยง
ประจ าปี 
 

C 5. 
 
 
 
 
 

5.1 ประเมินและตรวจสอบภายในตาม
แผนบริหารความเสี่ยงทุก 3 เดือน 

5.2 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน 

- คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี่ยง 

-สรุปจ านวน
อุบัติการณ์ความเสี่ยง
ประจ าปี 

 6. 6.1 เสนอโครงการต่อผู้อ านวยการเพ่ือ
พิจารณา ผลการประเมินและตรวจสอบ
ภายใน 

6.2 รายงานการควบคุมภายในสิ้น
ปีงบประมาณต่อสบช. 

- คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี่ยง 

-รายงานการควบคุม
ภายในสิ้น
ปีงบประมาณ 
 

A 7. 

 

 

 

 

 

6.1  สรุปและประเมินผลแผนพัฒนา
ระบบบริหารความเสี่ยง 

6.2 ถอดบทเรียน 

6.3 จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติงาน 

- คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี่ยง 

-ผลงาน KM 
-คู่มือแนวปฏิบัติงาน 
 

เสนอ
คณะกรรมการ
บริหารพิจารณา 

เก็บรวบรวมข้อมูล
อุบัติการณค์วามเสี่ยง 

 

ประเมินและตรวจสอบ
ภายในตามแผนบรหิาร
ความเสีย่งทุก 3 เดือน 

 

สรุปและประเมินผล 
แผนพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยง 



๕๗ 

 

 

กระบวนงานการสร้างคุณค่าการรับฟังข้อคิดเห็นผู้มีส่วนได้สว่นเสีย                

วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

P 1.  
 
 
 
 

1.1 ก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1). ก าหนดรายนามผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากภายนอกประกอบด้วย ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้น าชุมชน/องค์กรท้องถิ่น 
ผู้ปกครองนักศึกษา แหล่งฝึก 
คณะกรรมการวิทยาลัย ประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายใน
องค์กรประกอบด้วยนักศึกษาและ
อาจารย์เจ้าหน้าที่ 
 

-คณะกรรมการ
บริหาร 

- รายนามคณะผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 2. 
 
 
 

2.1  ก าหนดช่องทางการได้รบัข้อคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ประกอบด้วย ทาง
www.bcnpy.ac.th รายการวิทยุ 
วารสารวิทยาลัย โทรสาร โทรศัพท์ เวที
ประชุมทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ตู้รับฟังความคิดเห็น และ
แบบสอบถามข้อคิดเห็น 
 
 

-คณะกรรมการ
บริหาร 

- เอกสารก าหนด
ช่องทางการได้รับ
ข้อคิดเห็นของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 

D 3. 
 
 
 

3.1 จัดท าระบบการจัดการข้อคดิเห็นของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย 
      1). ก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละชิองทางใน
การจัดเก็บข้อมูล 
      - กรณีเร่งด่วนใหร้วบรวมข้อมูลเสนอต่อ
ผู้อ านวยการ 
      - กรณีไมเ่ร่งด่วนให้คณะกรรมการบรหิาร
วิทยาลัยพิจารณา 
      2).ก าหนดงานประชาสัมพันธใ์น
โครงสร้างกลุ่มงานบริหาร 

-คณะกรรมการ
บริหาร 

-คู่มือระบบการจัดการ
ข้อคิดเห็นของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 
 
 
 

C 4. 
 
 
 
 
 

4.1 ก ากับติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามระบบการจัดการข้อคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

-คณะกรรมการ
บริหาร 

-แผนก ากับติดตาม
งานการจัดการ
ข้อคิดเห็นของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 
 

ก าหนดผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ก ากับและติดตามงาน 
 

ก าหนดช่องทางการได้รับ
ข้อคิดเห็นของผู้มสี่วนได้

ส่วนเสยี 
 

ระบบการจัดการ
ข้อคิดเห็นของผู้มสี่วนได้

ส่วนเสยี 
 



๕๘ 

 

 

วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

A 5. 5.1 สรุปรายงานการจัดการข้อคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียน าเข้าข้อมูลในการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัย 

-คณะกรรมการ
บริหาร 

- รายงานการจัดการ
ข้อคิดเห็นของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 
-พัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์วิทยาลัย
ที่แสดงผลการน าเข้า
ข้อมูลจากการจัดการ
ข้อคิดเห็นของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปและ
ประเมินผล 



๕๙ 

 

 

กระบวนงานการสร้างคุณค่าการพัฒนาอัตลักษณ์วิทยาลัย 

วงจร 
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

P ๑. 
 
 
 
 

๑.๑ รับนโยบายก าหนดอัตลักษณ์
ของสถาบันและสร้างความเข้าใจให้
เกิดความชัดเจนในอัตลักษณ์ของ
สถาบัน 
 
 

ผู้อ านวยการ นโยบายการ
สร้างอัตลักษณ์
ของสถาบัน 

 ๒. 
 
 
 

๒.๑ ทบทวนสร้างความเข้าใจให้
ชัดเจนในอัตลักษณ์ของสถาบัน 
และก าหนดอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
 
 

-คณะกรรมการ
บริหาร 

-รายงานการ
ประชุม 
 
 
 

 ๓. ๓.๑ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงอัตลักษณ์
สถาบัน.ให้กับบุคลากร /นักศึกษา
รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

-คณะกรรมการ
บริหาร 

-เอกสาร
ประชาสัมพันธ์
ชี้แจงอัตลักษณ์
สถาบัน 
 

 ๔. 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑  ก าหนดนโยบายการพัฒนาอัต
ลักษณ์ 
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ/
คณะท างานด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ 
๔.๓. จัดท าแผนการด าเนินการ
พัฒนาอัตลักษณ์ 
๔ .๔ .  ก าหนด ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ดชอบ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ 
การพัฒนาอัตลักษณ์ 
 

-คณะกรรมการ
บริหาร 

-นโยบายการ
พัฒนาอัตลักษณ์
ของวิทยาลัย 
 

D ๕. 
 
 

๕.๑ กลุ่มงาน ฝ่าย หน่วยงานของ
วิทยาลัยด าเนินการจัดท า แผนงาน 
โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
 

 
-รองผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน  
 
 

 
-แผนงาน 
โครงการ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของ

คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาและก าหนด 

อัตลักษณ์ของวิทยาลัย 

รับนโยบายและ
ศึกษาอัตลักษณ์

สถาบัน 
 

ก าหนดนโยบายการ
พัฒนาอัตลักษณ์ของ

วิทยาลัย 

ประกาศ 
อัตลักษณ์ 

ของวิทยาลัย 
บางพฒันา 

ด าเนินการจัดท า
แผนงานโครงการ
พัฒนาอัตลักษณ์ 



๖๐ 

 

 

วงจร 
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

วิทยาลัย  
 ๖. ๖.๑ กลุ่มงาน ฝ่าย หน่วยงานของ

วิทยาลัยเสนอแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของวิทยาลัย 

-รองผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน  
 
 
 
 
 
 

-แผนงาน 
โครงการ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย 

 ๗ 
 
 
 
 

๗.๑ กลุ่มงาน ฝ่าย หน่วยงานของ
วิทยาลัยด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมการพัฒนา 
อัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่ได้ก าหนดไว้ 
 
 

-รองผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน /
ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม 
 

 

C ๘ 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๑  ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด าเนินงานที่ผ่านมา 
๘.๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
วิทยาลัย/ถอดบทเรียน 
๘.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอก
วิทยาลัย/ถอดบทเรียน 
๘.๓ ศึกษาประโยชน์/คุณค่า/
ผลกระทบต่อสถาบัน สังคม ชุมชน 

-รองผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน  
 
 

รายงานผลการ
ด าเนินแผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม/ผลงาน
การถอดบทเรียน 

A ๙. 
 

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยเพื่อน ามาใช้ในเป็นแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงแผนต่อไป 
 
 
 

-รองผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน  
 

-รายงานสรุปผล
การประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการ
พัฒนาอัตลักษณ์

วิทยาลัย 

เสนอ
แผนงาน
โครงการ 
บางพัฒนา 

ด าเนินการตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรม
พัฒนาอัตลักษณ์ 

ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 



๖๑ 

 

 

กระบวนงานการสร้างคุณค่าการพัฒนาเอกลักษณ์วิทยาลัย 

วงจร 
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

P ๑. 
 
 
 
 

๑.๑ รับนโยบายก าหนดเอกลักษณ์
ของสถาบันและสร้างความเข้าใจให้
เกิดความชัดเจนในเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 
 
 

ผู้อ านวยการ นโยบายการสร้าง
เอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

 ๒. 
 
 
 

๒.๑ ทบทวนสร้างความเข้าใจให้
ชัดเจนในเอกลักษณ์ของสถาบัน 
และก าหนดเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
 
 

-คณะกรรมการ
บริหาร 

-รายงานการ
ประชุม 
 
 
 

 ๓. ๓.๑ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงเอกลักษณ์
สถาบัน.ให้กับบุคลากร /นักศึกษา
รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

-คณะกรรมการ
บริหาร 

-เอกสาร
ประชาสัมพันธ์
ชี้แจงเอกลักษณ์
สถาบัน 
 

 ๔. 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑  ก าหนดนโยบายการพัฒนา
เอกลักษณ์ 
๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ/
ค ณ ะ ท า ง า น ด้ า น ก า ร พั ฒ น า
เอกลักษณ์ 
๔.๓. จัดท าแผนการด าเนินการ
พัฒนาเอกลักษณ์ 
๔ .๔ .  ก าหนด ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ดชอบ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพ 
การพัฒนาเอกลักษณ์ 

-คณะกรรมการ
บริหาร 

-นโยบายการ
พัฒนาเอกลักษณ์
ของวิทยาลัย 
 

D ๕. 
 
 

๕.๑ กลุ่มงาน ฝ่าย หน่วยงานของ
วิทยาลัยด าเนินการจัดท า แผนงาน 
โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
 

 
-รองผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน  
 
 

 
-แผนงาน 
โครงการ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ 
เอกลักษณ์ของ

คณะกรรมการบริหาร
พิจารณาและก าหนด

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

รับนโยบายและ
ศึกษาเอกลักษณ์

สถาบัน 
 

ก าหนดนโยบายการ
พัฒนาเอกลักษณ์ของ

วิทยาลัย 

ประกาศ 
เอกลักษณ์ 

ของวิทยาลัย 
บางพัฒนา 

ด าเนินการจัดท า
แผนงานโครงการพัฒนา

เอกลักษณ์ 



๖๒ 

 

 

วงจร 
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

วิทยาลัย  
 ๖. ๖.๑ กลุ่มงาน ฝ่าย หน่วยงานของ

วิทยาลัยเสนอแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของวิทยาลัย 

-รองผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน  
 
 
 
 
 
 

-แผนงาน 
โครงการ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ 
เอกลักษณ์ของ
วิทยาลัย 

 ๗ 
 
 
 
 

๗.๑ กลุ่มงาน ฝ่าย หน่วยงานของ
วิทยาลัยด าเนินงานตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมการพัฒนา 
เอกลักษณ์ของวิทยาลัยที่ได้ก าหนด
ไว้ 
 
 

-รองผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน /
ผู้รับผิดชอบ
แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม 
 

-แผนงาน 
โครงการ กิจกรรม
ที่สอดคล้องกับ 
เอกลักษณ์ของ
วิทยาลัย 

C ๘ 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๑  ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด าเนินงานที่ผ่านมา 
๘.๒ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
วิทยาลัย/ถอดบทเรียน 
๘.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายนอก
วิทยาลัย/ถอดบทเรียน 
๘.๓ ศึกษาประโยชน์/คุณค่า/
ผลกระทบต่อสถาบัน สังคม ชุมชน 

-รองผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน  
 
 

รายงานผลการ
ด าเนินแผนงาน 
โครงการ 
กิจกรรม/ผลงาน
การถอดบทเรียน 

A ๙. 
 

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาเอกลักษณ์
ของวิทยาลัยเพ่ือน ามาใช้ในเป็นแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุงแผนต่อไป 
 
 
 

-รองผู้อ านวยการ/
หัวหน้างาน  
 

-รายงานสรุปผล
การประเมิน 

 
 
 
 
 
 

สรุปผลการพัฒนา
เอกลักษณ์วิทยาลัย 

เสนอ
แผนงาน
โครงการ 
บางพัฒนา 

ด าเนินการตามแผนงาน
โครงการ กิจกรรมพัฒนา

เอกลักษณ์ 

ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 



๖๓ 

 

 

ระบบและกลไกการบริหารระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและตดัสินใจ 
(กรณีหน่วยงานพฒันาระบบสารสนเทศเอง) 

 

วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

P 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑. ศึกษาข้อมูลความต้องการระบบ
สารสนเทศจากเอกสารเกณฑ์การ
ประเมินของสภาการพยาบาล สมศ. 
และอ่ืนๆ  

๑.๒. ก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เช่น  

๑.๓. จัดท าแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน
ของหน่วยงานภายนอก  

-เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-เอกสารแผนกล
ยุทธ์ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 

D ๒. 
 

 

๒.๑. ศึกษาข้อมูลและรูปแบบของรายงานที่
ต้องการจัดเก็บบนระบบสารสนเทศ 
โดยเป็นการจัดเก็บความต้องการ
ระบบจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง 

 

-เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เจ้าของข้อมูล 

 

 ๓. 
 
 
 

๓.๑. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ
ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล 
ระบุฐานข้อมูล ภาษาและระบบที่จะ
น ามาใช้งาน ก าหนดความสัมพันธ์ 
และก าหนดแนวทางในการพัฒนา 

๓.๒. ออกแบบตัวอย่างหน้าจอในการ
จัดเก็บข้อมูลและตัวอย่างรายงานสรุป
เพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 

๓.๓. เขียนโปรแกรมโดยอิงตามการ
วิเคราะห์และการออกแบบ  

-เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- โครงสร้างการ
จัดเก็บข้อมูล (E-
R Diagram) 
- ตัวอย่างหน้าจอ 
- โค๊ดการเขียน
โปรแกรม 

 ๔. 
 
 
 
 

๔.๑. ทดสอบการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
๔.๒. ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล 
๔.๓. จัดท าคู่มือการใช้งาน 
๔.๔. ประสานงานกับเจ้าของข้อมูลเพ่ือ

น าเข้าข้อมูลจริง  
 

-เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เจ้าของข้อมูล 

- คู่มือการใช้งาน 
 

ออกแบบระบบ
และเขียน
โปรแกรม 

 ทดสอบและน า
ระบบไปใช้งาน 

 
 

จัดเก็บข้อมลูความ
ต้องการในการจัดเก็บ

ข้อมูล 

 ก าหนดแนวทาง 
ในการพัฒนา 

ระบบสารสนแทศ 



๖๔ 

 

 

วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

C  ๕. 
 
 

 

๕.๑. ตรวจสอบสถานะของข้อมูลที่น าเข้า
ระบบว่ามีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

๕.๒. แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

-เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เจ้าของข้อมูล 

 

A ๖. 
 
 

๖.๑. พิมพ์ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบใน
รูปแบบของรายงานสรุปเพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจ 

 
 
 

-เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เจ้าของข้อมูล 

- รายงานสรุป 

 ๗. 
 
 

๗.๑. ส ารองข้อมูลที่จัดเก็บในระบบเพ่ือ
น ามาใช้ในกรณีท่ีมีปัญหาเซิร์ฟเวอร์มี
ปัญหา หรือข้อมูลผิดพลาดต้องการ
ข้อมูลย้อนหลัง 

 
 
 

-เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เจ้าของข้อมูล 

- รายงานสรุป 

 
 

ตรวจสอบข้อมลูว่า 
มีความถูกต้องและ             

เป็นปัจจุบัน 

พิมพ์รายงานสรุป
น าเสนอผู้บริหาร     
เพื่อการตัดสินใจ 

ส ารองข้อมูล 
ที่จัดเก็บในระบบ 



๖๕ 

 

 

ระบบและกลไกการบริหารระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและตดัสินใจ 
(กรณีหน่วยงานใชร้ะบบสารสนเทศจากส่วนกลาง) 

 

วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

P ๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑. ศึกษาข้อมูลความต้องการระบบ
สารสนเทศจากเอกสารการติดตั้ง
ระบบสารสนเทศที่ได้จากส่วนกลาง 
(ถ้ามี) หรือจากการอบรม หรือจาก
เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-เอกสารคู่มือการ
ติดตั้งระบบ
สารสนเทศที่ได้
จากส่วนกลาง 
(ถ้ามี) 
 
 

D ๒. 
 

 

๒.๒. ศึกษาข้อมูลและรูปแบบของรายงานที่
ต้องการจัดเก็บบนระบบสารสนเทศ 
โดยเป็นการจัดเก็บความต้องการ
ระบบจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง 

 

-เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เจ้าของข้อมูล 

 

 ๓. 
 
 
 
 

๓.๑. ทดสอบการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
๓.๒. ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูล 
๓.๓. อบรมและจัดท าคู่มือการใช้งาน 
๓.๔. อบรมและประสานงานกับเจ้าของ

ข้อมูลเพ่ือน าเข้าข้อมูลจริง  
 

-เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เจ้าของข้อมูล 

- คู่มือการใช้งาน
ระบบ
สารสนเทศ 
ส าหรับผู้ใช้งาน
จากส่วนกลาง 

  (ถ้ามี) 
 

C  ๔. 
 
 

 

๔.๑. ตรวจสอบสถานะของข้อมูลที่น าเข้า
ระบบว่ามีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

๔.๒. แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

-เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เจ้าของข้อมูล 

 

A ๕. 
 
 

๕.๑. พิมพ์ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบใน
รูปแบบของรายงานสรุปเพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือการตัดสินใจ 

 
 
 

-เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เจ้าของข้อมูล 

- รายงานสรุป 

 ทดสอบและน า
ระบบไปใช้งาน 

 
 

ตรวจสอบข้อมลูว่า 
มีความถูกต้องและ             

เป็นปัจจุบัน 

พิมพ์รายงานสรุป
น าเสนอผู้บริหาร     
เพื่อการตัดสินใจ 

ติดตั้ง 
ระบบสารสนเทศ 
จากส่วนกลาง 

 วางแผนการติดตั้ง 
ระบบสารสนเทศ 
จากส่วนกลาง 



๖๖ 

 

 

วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

 ๖. 
 
 

๖.๑. ส ารองข้อมูลที่จัดเก็บในระบบเพ่ือ
น ามาใช้ในกรณีท่ีมีปัญหาเซิร์ฟเวอร์มี
ปัญหา หรือข้อมูลผิดพลาดต้องการ
ข้อมูลย้อนหลัง 

 
 
 

-เจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เจ้าของข้อมูล 

- รายงานสรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารองข้อมูล 
ที่จัดเก็บในระบบ 



๖๗ 

 

 

กระบวนงานการสร้างคุณค่าระบบการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) 

วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  
 
 
 
 

๑.๑ รับนโยบายการด าเนินงานการ
พฒันาการบริหารจดัการภาครัฐของ
วิทยาลยัในสงักดัฯ 
๑.๒ ศกึษาความส าคัญและความจ าเป็น
ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐและเกณฑ์คุณภาพตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จในการพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

รองฯ
ยุทธศาสตร์ 

หนังสือเลขที่ สธ.
๐๒๐๓.๐๑๑/๑๗๕๔ 
วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๕๕ 

๒. ๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้ 
      ๑). คณะกรรมการติดตามและ
ก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ( Steering 
Committee ) 
       ๒). คณะท างานผู้ประสานการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Working team) 

-ผู้อ านวยการ 
 
 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
(ค าสั่งเลขท่ี  
๑๕๘/๒๕๕๕   
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๕๕) 
 

๓. ๓.๑ คณะท างานน าเกณฑ์คุณภาพ
ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ใน
การประเมินตนเองของหน่วยงาน 
๓.๒ รายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการติดตามและก ากับดูแล
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ( Steering 
Committee ) 

-คณะท างานผู้
ประสานการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

-รายงานการประเมิน
ตนเองของหน่วยงาน
ตามเกณฑ์คุณภาพ
ตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จPMQA 

๔. ๔.๑ ประธานกรรมการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประชุมชี้แจง
ความส าคัญและความจ าเป็นในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
และเกณฑ์คุณภาพตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จในการพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐเพ่ือก าหนดนโยบาย 

-คณะกรรมการ
ติดตามและ
ก ากับดูแลการ
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ  

-แผนพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
ประจ าปี 

รับนโยบาย
PMQA 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 

ก าหนดนโยบายและ
จัดท าแผนพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

น าเสนอข้อมูล
การประเมิน

ตนเอง 



๖๘ 

 

 

วงจร
คุณภาพ 

ขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ รายการหลักฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 

กรอบทิศทางการส่งเสริมสนับสนุนให้
ฝ่าย/กลุ่มงานและบุคลากรในองค์กรมี
ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการ
พัฒนายกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐของหน่วยงาน  
๓.๒ จัดท าแผนพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ประจ าปี 

-คณะท างานผู้
ประสานการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
(Working 
team) 

๕. ๔.๑  ฝ่าย/กลุ่มงานและบุคลากรใน
องค์กรด าเนินการตามแผนพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐ   

ฝ่าย/กลุ่มงาน
และบุคลากรใน
องค์กร 

- ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

๖. ๔.๑ ก ากับติดตามการด าเนินงานของ
ฝ่าย/กลุ่มงานและบุคลากรในองค์กร
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 
 

-คณะกรรมการ
ติดตามและ
ก ากับดูแลการ
ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

- ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 
 

๗. 
 
 
 

๗.๑ ประเมินผลด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
และเกณฑ์คุณภาพตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จในการพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
 
 
 

-คณะท างานผู้
ประสานการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

-รายงานผลการ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐ
และเกณฑ์คุณภาพ
ตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จในการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๘. ๘.๑ รายงานผลการประเมินการบริหาร
จัดการภาครัฐและเกณฑ์คุณภาพตัวชี้วัด
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐต่อผู้อ านวยการ 

๘.๒  จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐส่ง 
สถาบันพระบรมราชชนก 

รองฯ
ยุทธศาสตร์ 

-สรุปผลรายงานผล
การประเมินการ
ด าเนินงานการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน
PMQA 

 

ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ก ากับติดตาม 
 

ประเมินผลการ
ด าเนินการตาม

แผนพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
 



๖๙ 

 

 

 


