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บทนํา 

 

             ในป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาท่ีทํา

หนาท่ีผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยใหพิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที ่เกี ่ยวของในกรอบแผน

อ ุด ม ศ ึก ษ า ร ะ ย ะ ย า ว  15 ป  ฉ บั บ ท่ี 2 (พ .ศ .2551- 2565) แ ผ น พ ัฒ น า ก า ร ศ ึก ษ า

ระ ดับ อุดม ศึกษา  ฉบั บ ท่ี  11 (พ.ศ . 2555 - 2559) มาตรฐานการ อุดม ศึกษา  มาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ท้ังนี้ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองคประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ดานของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมดานอ่ืนๆ ท่ี

จําเปน สําหรับการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับ

หลักสูตร คณะ และสถาบันดําเนินการไปพรอมกัน หากเปนตัวบงชี้ท่ีเนนกระบวนการจะตองมีการ

ป ร ะ เ มิ น ผ ล ลั พ ธ ภ า ย ใ ต ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ตั ว บ ง ชี้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ดั ง ก ล า ว

ดวย (process performance) ซ่ึงไดกําหนดหลักการพัฒนาไวดังนี้ 

          การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประกอบดวย 6 องคประกอบ

ได แก อ งค ประกอบ ท่ี  1 การ กํ า กับมาตรฐาน  องค ประกอบ ท่ี  2 บัณ ฑิต  องค ประกอบ

ท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 อาจารย องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผู เรียน และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ตัวบงชี ้และเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการสงเสริม พัฒนานักศึกษา การวางระบบ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการ

คุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของ

คณาจารย สื่ออุปกรณ การเรียนการสอน หองสมุดและแหลงการเรียนรูตางๆ   การดําเนินการตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติรวมท้ังคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงาน

ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพร ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การ

ประกันคุณภาพภายในแตละระดับมีจุดมุงหมายเพ่ือการควบคุมคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันใหได

ขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะและ

ภาพรวมของสถาบัน อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐาน

เพ่ือจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษา ทุกป ีการศึกษาตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก

สามปตามกฎกระทรวงฯ  รวมทั้งการสรางความม่ันใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผูเรียนมี

งานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพื่อประกอบการ

พิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

อยางไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมนี้จะมุงเนนท่ีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระด ับหล ักส ูตรให ม ีการด ํา เน ินการตั ้งแต การวางระบบ

คุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนา

คุณภาพ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงาน

ของคณะและสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศนท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยใหสะทอน

ผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ        มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิต

ในแตละปการศึกษาโดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิต

บัณฑิตโดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปการศึกษา มีความ

เชือ่มโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมท้ัง

มีการประเมินคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลของการผลิตบัณฑิตใน

แตละปการ ศึกษา เ พ่ือสร างความเชื่ อ ม่ัน ในคุณภาพของบัณฑิต ท่ีสํ า เร็จการศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษา 

  
วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา 
 สถาบันการศึกษาจําเปนตองกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบันต้ังแตระดับภาควิชาหรือ
หนวยงานเทียบเทาและดําเนินการตามระบบ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ กําหนดข้ึน โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 

2. เพ่ือใหภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาทราบสถานภาพของตนเองอันจะนําไปสู
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู เปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ท่ีตั้งไว
ตามจุดเนนของตนเอง 

3. เพ่ือใหภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาทราบจุดแข็งจุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจน
ไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของ
ภาควิชาอยางตอเนื่อง 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เปนสถาบันอุดมศึกษากลุม ค 2 

สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตระหนักถึงความสําคัญของการ

พัฒนาคุณภาพของการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระดับภาควิชา  จึงกําหนดใหมีการ
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ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตรท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  โดยพิจารณาในตัวบงชี้ท่ีจะนําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรตอไป  โดยมีสาระดังนี้ 
ก. การพัฒนาตัวบงช้ีระดับภาควิชา 
 1. วิธีการพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพ โดยศึกษาจากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับปการศึกษา 2557 (มีนาคม 
2558) และคูมือการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ สภาการพยาบาล พ.ศ. 
2556 
 2.  การพัฒนาตัวบงชี้เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับภาควิชา/กลุมวิชา 
พัฒนาข้ึนภายใตแนวคิดการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  ในองคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผูเรียน  และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ประกอบดวยตัวบงชี้
คุณภาพดานกระบวนการ  3 ตัวบงชี้  
 3. ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ     กําหนดเกณฑการประเมิน
ตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต  1 ถึง  5  การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวา ผลการ
ดําเนินงานไดก่ีขอ   ไดคะแนนเทาใด   กรณีท่ีไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 
คะแนน  ใหถือวาได 0 คะแนน 
 4. กําหนดคะแนนผลการประเมินภาพรวมของภาควิชา เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 
1 ถึง 5  โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 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 
 
ข. นิยามศัพท 
ก า ร จ ัด ก า ร ค ว า ม ร ู (Knowledge Managem ent : KM ) หมายถึง การรวบรวมองคความรู ท่ีมี
อยู ในองคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนใน
องคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรูรวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อัน
จะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี 2 ประเภท คือ 

1. ค ว า ม ร ู ท ี่ฝ ง อ ย ูใ น ค น  (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรค

หรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรู ท่ีไมสามารถถายทอด

ออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิด

เชิงวิเคราะห บางครั้ง จึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ค ว า ม ร ู ท ี่ ช ัด แ จ ง  (Explic it Knowledge) เปน ความรู ท่ีสามารถรวบรวม ถายทอด
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ได โดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎ ีคูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปน

คว ามรู ปแบบรู ป ธ ร รม  นพ. วิ จ  าร  ณ  พานิ ช  ได ให  ความหมาย  ของคํ าว า  “การจั ดการ

ความรู ” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุ

เปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกร

เรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ืออาทรระหวางกันในท่ีทํางาน  การจัดการ

ความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 

(1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญของงานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 

(2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ 

(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 

(4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 

(5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรู  มาแลกเปลี ่ยน

เรียนรู และสกัด“ขุมความรู ” ออกมาบันทึกไว 

(6) การจดบันทึก “ขุมความรู ” และ “แกนความรู ” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปน

ชุดความรู  ที ่ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึนโดยท่ีการ

ดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรู ท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรูท่ีชัดแจงอยูในรูป

ของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรูฝงลึกอยู ใน

สมอง (Tacit Knowledge) ท่ีอยู ในคน ท้ังท่ีอยู ในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยู ในสมอง (เหตุผล) และ

อยูในมือ และสวนอ่ืนๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรู  เปนกิจกรรมที่คน

จํานวนหนึ่งทํารวมกันไมใชกิจกรรมท่ีทําโดยคนคนเดียว 
 
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศการ
จัดสรร ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของ
สถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล  เปนมากกวาความสอดคลองไป
ในแนวทางเดียวกัน (alignment) ซ่ึงการดําเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการ  
ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 

 

แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึงวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัตท่ีิทําใหสถาบันประสบความสาํเร็จ หรือสูความ

เปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ

ชัดเจนโดยมีการสรุปวิธปีฏิบตัิหรือข้ันตอนการปฏิบัต ิตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปน

เอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
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ระบบและกลไก 

ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบาง

เพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะ

อยู ใ น รู ปของ เ อกสารหรื อสื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ กส ห รื อ โ ดยวิ ธี ก า ร อ่ืน  ๆ  องค ป ระกอบของ

ระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับซ่ึงมีความสัมพันธ

เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรร

ทรพัยากร มีการจัดองคการหนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนนิงาน 
 
ค. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

เพื ่อให การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน  จึงควรมีแนวทางการจ ัด

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การ

วางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการ

เสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผล

การประเมินปกอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน กรณี

ใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาแบบเดิม หรือตั้งแตเดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษา

ตามอาเซียน 

D = ดําเน ินงานและเก็บขอมูลบ ันทึกผลการดําเน ินงานตั ้งแต ต นป

การศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนท่ี 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน –พฤษภาคม ปถัดไป หรือ

เดือนสิงหาคม –กรกฎาคม ปถัดไป) 

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร  ระหวางเดือน

มิถุนายน – สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป 
A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดย

คณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ัง
ขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป
หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 
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ค. องคประกอบ มาตรฐานตัวบงช้ีคุณภาพระดับภาควิชา 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   
ตัวบงช้ีท่ี 1  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ตัวบงช้ีท่ี 2  การประเมินผูเรียน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ีท่ี 3  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 
รายละเอียดคําอธิบายตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพระดับภาควิชา 
 
องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   
 
ตัวบงช้ีท่ี 1  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึง
ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยท่ี
มอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนา
ความสามารถจากผูรูจริง   กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนา
นักศึกษาใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะ
ทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี 
และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได  ผูสอนมีหนาท่ีเปนผูอํานวยความสะดวก
ใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู โดยครอบคลุมประเด็นการกําหนดผูสอน  การกํากับ 
ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3  และ มคอ. 4) และการจัดการเรียนการสอน  
การบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เกณฑการประเมิน 
 1. มีระบบและกลไกการกําหนดผูสอน การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการ
เรียนรู (มคอ. 3 และ มคอ. 4) และการจัดการเรียนการสอน 

2. อาจารยผูสอนทุกรายวิชามีคุณสมบัติตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชา ประสบการณการ
ทํางาน  

3. มีการจัดทํามคอ. 3 และ มคอ. 4  ท่ีมีการกําหนดผลลัพธของการเรียนรูของรายวิชาท่ี
สอดคลองกับหลักสูตร ครบทุกรายวิชา 

4. มคอ. 3 และ มคอ. 4 ระบุวิธีการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญกอใหเกิดผลการเรียนรูตาม
เปาหมาย ครอบคลุมสาระเนื้อหาท่ีกําหนดในคําอธิบายรายวิชาครบถวนทุกรายวิชา 

5. มีแผนการสอนท่ีสอดคลองกับมคอ. 3 และมคอ.4   ครบและสมบูรณทุกหนวยการเรียน
ทุกรายวิชาของภาควิชาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
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6. ทุกรายวิชาของภาควิชามีผังการออกขอสอบ (Test Blueprint) 
7. มีการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกแหลงฝก การประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษารวมกับนักศึกษา สถาบันการศึกษาและแหลงฝกในรายวิชาปฏิบัติ 
8. มีการเตรียมความพรอมทางการเรียนแกนักศึกษา หรือการจัดกิจกรรมพัฒนาผลการ

เรียนรูและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหวางเรียน หรือการสงเสริมความสามารถพิเศษ  คุณลักษณะท่ี
เอ้ือตอการทํางาน หรือการเตรียมความพรอมดานการทํางาน  การประกอบวิชาชีพ  

9. มีการกํากับติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและนําผลมาใชการสงเสริมพัฒนาอาจารย  
การควบคุมกํากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 

10. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับ  การบริการวิชาการ หรือการวิจัยหรือ ทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีสงผลการเรียนรูนักศึกษา ประกอบดวย การกําหนดเปาหมายรายวิชาท่ีมี
การบูรณาการ  การออกแบบการเรียนการสอน การวิพากษ การประเมินผลการเรียนรู และประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการ ท้ังมิติปริมาณและคุณภาพท่ีสงผลการเรียนรูนักศึกษา 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 – 8 ขอ 
มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 

 
 
ตัวบงช้ีท่ี 2  การประเมินผูเรียน 
ชนิดตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี : การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษา
เพ่ือใหขอมูลสารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการ
พัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา (assessment for learning) การประเมินท่ีทําใหนักศึกษาสามารถ
ประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิด
การเรียนรู (assessment as learning) และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ
การเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพ่ือ
จุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิ์ผลการเรียนรูของนักศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพ่ือจุดมุงหมายสองประการแรกดวยท้ังนี้ ความ
เหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน
เครื่องมือประเมินท่ีมีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดท่ีสะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีการกํากับ
ใหมีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment)  มีการใชวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 
ใหผลการประเมินท่ีสะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกแหงความเปนจริง (real world) 
และมีวิธีการใหขอมูลปอนกลับ(feedback)  ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็ง
ของตนเองได ใหผลการประเมินท่ีสะทอนระดับความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษา ครอบคลุม
ประเด็นการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  การ
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ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร  (มคอ.5  มคอ. 6 และมคอ.7) 
เกณฑการประเมิน 

1. มีระบบและกลไกการประเมินผูเรียน 
2. มีการกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน TQF ท่ีสอดคลองกับ

หลักสูตร (มคอ.2) ครบทุกรายวิชาและนักศึกษามีสวนรวม หรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก  
3. มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาครบทุกรายวิชา 
4. การประเมินการจัดการเรียนการสอนไดใหนักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑ

การประเมิน การกําหนดน้ําหนักและสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา ครบทุกรายวิชา 
5. มีการประเมินผลการเรียนเรียนรูตามสภาพจริงโดยมีการใชเครื่องมือการประเมินท่ี

หลากหลายและสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบวิชาชีพ การกํากับติดตามใหมีการ
พัฒนาเครื่องมือและการตรวจประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ. 3 
และ มคอ.4 ครบทุกรายวิชา  โดยมีขอมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใชในการการตัดเกรดชัดเจน 
การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา 
  7. มีการวิพากษขอสอบ   วิเคราะหขอสอบ  โดยมีการวิเคราะหความเท่ียงตรง  ความยาก
งาย และคาอํานาจจําแนกของขอสอบท้ังรายขอคําถามและรายตัวเลือก ทุกรายวิชา  
  8. มีการกํากับติดตามการประเมินผูเรียน และประเมินกระบวนการปฏิบัติงานอยางนอยภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

9. มีการจัดทํา มคอ.5 มคอ.6 ครบทุกรายวิชา ครบทุกหมวด และครบทุกหัวขอ ภายใน
เวลา 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

10. มีการรายงานผลการดําเนินงาน  เสนอในท่ีประชุมกรรมการบริหารวิชาการ/อาจารย
ประจาํหลักสูตร  และปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 
มีการดําเนินการ 

5-6 ขอ 
มีการดําเนินการ 

7 – 8 ขอ 
มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

มีการดําเนินการ
ครบทุกขอ 
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องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู 
 
ตัวบงช้ีท่ี 3  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงช้ี : กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี :  ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความ
พรอมทางกายภาพเชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของ
อุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการ
เรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย
โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย 
เกณฑการประเมิน 

1. มีระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน 
2. มีการสํารวจความตองการและระบุรายการความตองการใชสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

ท่ีจําเปนของภาควิชาตอผูเก่ียวของเพ่ือจัดทําแผนการขอใชงบประมาณ 
3. ตําราหลักสําหรับใชในการเรียนการสอน ของรายวิชาท่ีระบุไวใน มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 

ทันสมัย  (อายุไมเกิน 10 ป) และมีในหองสมุดครบทุกเลม 
4. มีรายวิชาท่ีสงเสริม สนับสนุนใหนักศึกษา ใชสิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน  
5. มีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาอยูในระดับดีข้ึนไป (คาเฉลี่ยเทากับหรือมากกวา 3.51) ทุกรายวิชา 
6. นําผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษามาปรับปรุง/พัฒนา 

 
เกณฑการใหคะแนน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ 

2 ขอ 
มีการดําเนินการ 

3 ขอ 
มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5-6ขอ 
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ง. แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
  รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับภาควิชา ประกอบดวย 
  1. คํานํา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถามี) 
  2. ขอมูลเบื้องตนของภาควิชา  

  3. ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑตามตัวบงชี้ตามตัวอยาง

แบบฟอรมดังนี้ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เกณฑ (ขอ) ผลการดําเนินงาน  หลักฐาน 

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   

   
 
 4. สรุปคะแนนผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการ
ดําเนินงาน  

คะแนนเต็ม คะแนน 
ท่ีได 

ตัวบงชี้ท่ี 1  การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  5  

ตัวบงชี้ท่ี 2  การประเมินผูเรียน   5  

ตัวบงชี้ท่ี 3 สิง่สนับสนุนการเรียนรู   5  

รวมคะแนน   15  
 

จ. แนวทางการเขียนแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
  เม่ือสิ้นสุดการประเมิน  คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาตองจัดทําแบบรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับภาควิชา ประกอบดวย 

1.รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (พรอมลายเซ็น) 
   2.ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงชี้ ตามตัวอยางแบบฟอรมดังนี้ 

ตัวบงช้ีคุณภาพ เกณฑ (ขอ) ขอคนพบ  หลักฐาน 

 1.   

 2.   

 3.   

 4.   
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3. สรุปคะแนนผลการประเมินรายตัวบงชี้และภาพรวม  สรุปคะแนนผลการประเมินโดย
คณะกรรมการ 

 
ตัวบงช้ี เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน  
คะแนนเต็ม คะแนน 

ท่ีได 
ตัวบงชี้ท่ี 1  การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  5  

ตัวบงชี้ท่ี 2  การประเมินผูเรียน   5  
ตัวบงชี้ท่ี 3 สิง่สนับสนุนการเรียนรู   5  
                            รวมคะแนน   15  

 
 4. จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละตัวบงชี้ (ระบุจุดเดน วิธีปฏิบัติและผล
การดําเนินงานท่ีเปนแบบอยางท่ีดีหรือนวัตกรรมท่ีสรางข้ึน ตลอดจนเง่ือนไขของความสําเร็จ ระบุจุด
ท่ีควรพัฒนาพรอมท้ังสาเหตุของปญหาและขอเสนอแนะ) 
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ภาคผนวก



๑๓ 
 

 
ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ของภาควิชา/กลุมวิชา ......................................................... 

1.ขอมูลคุณสมบัติอาจารยพยาบาลประจํา 
 
ลําดับ รายชื่อ 

อาจารยพยาบาล/อาจารยประจาํของ
ภาควิชา 

วุฒิการศึกษา สาขา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  
(หมดอายุ วันเดือนป) 

(ถาม)ี 

ประสบการณ
สอน/ปฏิบัติการ
พยาบาล (ป) 

ประสบการณการสอน ทางการ
พยาบาลภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ (ป) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
 



๑๔ 
 

 
2.ขอมูลภาระงานอาจารยพยาบาลประจํา/อาจารยประจํา ภาควิชา........................................................ 
 
ลําดับ รายช่ืออาจารยพยาบาลประจํา/อาจารย

ประจาํ 
ตําแหนง ภาระงานตามเกณฑสภากําหนด ภาระงานอาจารยพยาบาล

ประจาํ/อาจารยประจํา 
1     

2     
3     
4     
5     
6     

7     
8     
9     

10     
.......     

 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะหคา FTES 
 
ลําดับ 

 
ภาค

การศึกษา 
ช้ันป ช่ือรายวิชา จํานวน

หนวยกิต 
จํานวนช่ัวโมง

ท้ังหมด 
จํานวนช่ัวโมงท่ีสอน 

อาจารยประจําสอน 
(ช่ัวโมง) 

อาจารยพิเศษสอน 
(ช่ัวโมง) 

1        
2        
3        
4        
5        

6        
7        
8        
9        

10        
11        

.....        
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

4.ขอมูลประเมินผลการสอนของอาจารย 
 
ลําดับ รายชื่ออาจารยประจาํ รายวิชาท่ีสอน ผลการประเมินการสอนโดย

นักศึกษา 
ผลการประเมินการสอนโดย

ผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูบังคับบัญชา/
เพ่ือนอาจารย 

ใชผลการประเมินเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนท่ี

ชัดเจน 
1     ใช ไมใช 
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
…..       

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

5.ขอมูลแผนการสอนรายวิชา (ทฤษฎี) 
 
ลําดับ ชื่อรายวิชา จํานวนหนวยการ

เรียน 
จํานวน

แผนการสอน 
ความสมบูรณของแผนการสอน 

วัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม/ผลการ

เรียนรู 

หัวขอท่ี
สอน 

สังเขป
เน้ือหาแตละ

หัวขอ 

กิจกรรม/  
กลยุทธ/วิธีการ
เรียนการสอน 

สื่อการ
เรียนรู 

วิธีการ
ประเมินผลท่ี
สัมพันธกัน 

มีรายช่ือตํารา
หรือเอกสาร
ประกอบการ

สอน 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
6.รอยละของแผนการสอนทฤษฎีท่ีสมบูรณ = จํานวนรายวิชาท่ีมีแผนการสอนท่ีสมบูรณ*100 =……..% 
                                                            จํานวนรายวิชาหมวดวิชาชีพ (ทฤษฎี) 
 
 



๑๘ 
 

7. ขอมูลแผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ (ปฏิบัติ) 
 
ลําดับ ชื่อรายวิชา จํานวนกลุมท่ี

ฝกปฏิบัติ 
จํานวนแผนการ
สอนภาคปฏิบัติ 

จํานวน
ประสบการณ
ทางคลินิก 

จํานวน
แผนการสอน
ทางคลินิก 

ความสมบูรณของแผนการสอน 
วัตถุประ 
สงคเชิง
พฤติ 

กรรม/ผล
การเรยีนรู 

หัวขอ
ท่ีสอน 

สังเขป
เน้ือหา
แตละ
หัวขอ 

กิจกรรม/ 
กลยุทธ/
วิธีการ

เรียนการ
สอน 

สื่อการ
เรียนรู 

วิธีการ
ประเมินผลท่ี
สัมพันธกัน 

มีรายช่ือตํารา
หรือเอกสาร
ประกอบ 

การสอนไม
เกิน10ป 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 
8.รอยละของแผนการสอนปฏิบัติท่ีสมบูรณ = จํานวนรายวิชาท่ีมีแผนการสอนท่ีสมบูรณ*100 =……..% 
                                                            จํานวนรายวิชาหมวดวิชาชีพ (ปฏิบัติ) 
 
 



๑๙ 
 

9. ขอมูลการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
 
ลําดับ ช่ือรายวิชาปฏิบัต ิ ช่ืออาจารยผูสอนภาคปฏิบัต ิ คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

อาจารยพยาบาล
ประจํา 

อาจารยพิเศษ มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณการ
ปฏิบัติงาน
พยาบาล(ป) 

ผานการอบรม
หลักสตูรศาสตรและ

ศิลป 

มีประสบการณ
ตรงในสาขาท่ี

สอน 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         
10         
11         
12         
13         
.....         

 
หมายเหตุ  อาจารยพิเศษภาคปฏิบัติคิดเปนรอยละ..............................ของอาจารยพยาบาลประจําท้ังหมดของรายวิชา 



๒๐ 
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