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ข้อมลูทัว่ไป 

 คณะพยาบาลศาสตร์  มีนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะฯเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนและมีการ

ก าหนดประสิทธิผลของการด าเนินงานที่ชัดเจน  ซึ่งคณะฯได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล  และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศโดยยึดถือการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการ

อุดมศึกษา(สกอ.) มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  (สมศ.) และ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา  คณะฯได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยน าปัจจัย

น าเข้า  (Input)   กระบวนการ   (Process) และผลผลิต / ผลลัพธ์   (Output/Outcome)  

มาอธิบายกระบวนการผลิตบัณฑิตและก าหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีผล

ต่อการผลิตบัณฑิต จะเน้นมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและ

การบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ เป็นกระบวนการ

บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และตัวช้ีวัดของคณะฯมีความสอดคล้องกับวงจร

เดมมิ่ง (Deming Cycle) (แผนภาพท่ี 1)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แผนภาพที ่ 1  แสดงวฏัจกัรคณุภาพการด าเนนิการตามพนัธกจิ 

เพื่อให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มีความเข้มแข็งในการบรรลุพันธ์กิจของ

สถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม คณะฯจึงได้ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา ดังนี ้

1. ใช้ระบบประกันคณุภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือและกลไกพ้ืนฐานใน

การพัฒนาและบริหารคณะฯอย่างต่อเนื่อง  

2. หลักสูตรคณะพยาบาลศาสตรท์ุกระดับ ทุกหลักสูตร ไดร้ับการ

เห็นชอบจากสภาการพยาบาล 

3. คณะฯ จะส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการ

พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 

4. ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนนิงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการ

ประกันคณุภาพการศึกษา เพื่อให้ได้รับการรับรองคณุภาพการศึกษาทั้งภายในและ

ภายนอก 

5. ส่งเสรมิให้บุคลากรทุกสายงานมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

กระจายอ านาจและความรบัผิดชอบให้ทุกส่วนงานและใช้กระบวนการประกันคณุภาพ

การศึกษาเป็นวัฒนธรรมการปฏิบตัิงาน 

ของทุกส่วนงาน  

6. ส่งเสรมิและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านการประกันคณุภาพการศึกษา

อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

7. ส่งเสรมิและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกันคณุภาพ

การศึกษาของคณะฯ  

สู่นิสิตเพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเขา้ใจ มีทักษะและมสี่วนร่วมในระบบประกันคณุภาพ

การศึกษา  

8. ส่งเสรมิและสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืนๆใน

กิจกรรมด้านการประกันคณุภาพการศึกษา  

9. สนับสนุนการน าระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศมาใช้ในการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

10. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมลูอันเป็นผลจากการด าเนินการด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาแก่สาธารณะ  

11. ส่งเสริมบคุคลและหน่วยงานยอ่ยภายในคณะฯ ให้คิดค้นแนวปฏบิัติที่ดีหรือ

การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่จะน าคณะฯไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  

12. เชื่อมโยงผลการประเมินดา้นการประกันคณุภาพกับการประเมนิผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ 

 

 

 



กลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาคณะพยาบาลศาสตร ์

 ระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

ได้ก าหนดนโยบายการประกันคณุภาพที่ชัดเจนและเผยแพร่เพื่อท าความเข้าใจกับบุคลากร

ทุกระดับ รวมทั้งมีการก าหนดองค์ประกอบการประกันคณุภาพการศึกษาคณะฯ เป็น 10 

องค์ประกอบ 39 ตัวบ่งช้ี (สกอ. 23 ตัวบ่งช้ี สมศ. 15 ตัวบ่งช้ี และ มมส. 1 ตัวบ่งช้ี) ซึ่ง

สอดคล้องกับมหาวิทยาลยัมหาสารคาม คณะฯได้ด าเนินการให้มีการประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายในระหว่างหน่วยงานย่อยในคณะพยาบาลศาสตร์  โดยมีหน่วยประกันคณุภาพ

การศึกษาด าเนินการดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้การก ากับดูแลของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ และมีผู้ประสานงานประกันคุณภาพ

การศึกษาจากกลุม่วิชา ส านักงานเลขานุการคณะฯ และคณะกรรมการเฉพาะกิจต่างๆ 

 ในการเป็นผู้ประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี ้

  1.  แต่งตั้งคณะกรรมประเมิน /  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อท าหน้าที่

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานย่อย   

  2.  ด าเนินการประเมินคณุภาพโดยมีคู่มือการประเมินคณุภาพ   

  3.  สรุปผลการประเมินและแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาและบุคลากรในคณะฯ ทราบ 

  4.  จัดให้มีการประชุมกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

แนวปฏบิตักิารประกนัคณุภาพภายใน 

 1.  จัดประชุมเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้งานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา

ภายในคณะฯ ให้กับบุคลากรและนิสิต 

 2.  เข้าร่วมอบรม ประชุม จัดโครงการ และสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานด้านประกันคณุภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน 

 3. เข้าร่วมการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองร่วมกบั

มหาวิทยาลยั และมีการจดัประชุมเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ 

 4.  เข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในร่วมกับมหาวิทยาลัย 

 5.  ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ  โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 6.  ประเมินคณุภาพโดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  

(สมศ.) 

 7.  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและแจ้งให้หน่วยงานทราบ 

 

 

 

 

 

 

 



ผลงาน/ระบบงานทีเ่ปน็ Good Practice (GP) ดอียา่งไร HOW) 

ขัน้ตอนการด าเนนิงาน หรอื Flow(แผนภมู)ิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิีการและนวตักรรมทีเ่ปน็ Good Practice (GP) 

การพัฒนาระบบคณุภาพของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม  ท้ังด้านการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  การประกันคณุภาพ

การศึกษาภายนอก การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตามแผนการปฏิบัตริาชการ  และ

การบริหารความเสี่ยง ได้มุ่งเน้นการด าเนินงานให้เป็นไปตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ  

ประกอบด้วย 

P = Plan  คือการวางแผนจากวตัถุประสงค์ และเป้าหมายมราได้ก าหนดขึ้น 

D = Do  คือการปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานท่ีได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความ

ต่อเนื่อง 

C = Check คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแตล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหา

อะไรเกดิขึ้น จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง 

A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีมีปัญหา หรือถ้าไมม่ีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนว

ทางการปฏิบัติตามแผนงานท่ีไดผ้ลส าเร็จ เพื่อน าไปใช้ในการท างานครั้งต่อไปเมื่อได้แผนงาน 

(P) น าไปปฏิบัติ (D) ระหว่างปฏิบตัิก็ด าเนินการตรวจสอบ(C) พบปัญหาก็ท าการแกไ้ขหรือ

ปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริม่จากการวางแผนก่อน วนไปเรื่อยๆ จงึเรียกวงจร PDCA 

ปจัจยัเกือ้หนนุ (ด ี เพราะไร What)  

 ผู้บริหารให้ความส าคญั  โดยมีการส่งคณาจารย์และบุคลากรไปอบรมหรือสัมมนา

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ  และบุคลากรทุกฝ่ายให้

ความร่วมมือกัน  และจากปัจจัยเกื้อดังกล่าวท าให้คณะพยาบาลศาสตร์ มผีลคะแนนประเมิน

ภายในอยู่ในระดับ “ดีมาก”  

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบหลักและผู้ประสานงานองค์ประกอบ  และตัวบ่งช้ี

ในการด าเนินงานประกันคุณภาการศึกษา 

ประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาตามวงรอบ 

ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน  รอบ  3 เดือน 6 เดือน  9 เดือน  

และ 12 เดือน และรายงานผลต่อผู้บริหารคณะ 

ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพ 

ปรับปรุง / เร่งด าเนินงานในตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการด าเนินงานในระดับคะแนนท่ี

ต่ า 

วางแผน  ก าหนดเป้าหมาย  การด าเนินงาน 
การด าเนินงานประกันคุณ

การศึกษาตามแผนงานท่ีวางไว้ 

(โครงการ/กิจกรรม) 

แต่งต้ังค าสั่งประเมินไขว้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน /

ด าเนินการประเมินไขว้ 

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

รายงานผล  ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณาให้ข้อเสนอแนะและ

นโยบายในการปรับปรุง/แก้ไขผลการด าเนินงานในรอบปีต่อไป 

แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) 


