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ช่ือเร่ือง แนวทางการน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในไปใช้เพือ่พฒันา
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การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับ

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัดีขึน้ไป 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  2) ศึกษาการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ  ศึกษาส าหรับ
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษา และ 3) เสนอแนะแนวทาง ในการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
ผู้บริหารและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเครือข่ายอุดมศึกษา  ภาคกลางตอนล่าง 
จ านวน 5 แห่ง จ านวนทัง้สิน้ 138 คน เคร่ืองมือการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ความตรงด้านเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ได้ค่าดชันีความตรงตามเนือ้หาเท่ากับ .80 และมีค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .91 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีผลการ
ประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัดีขึน้ไป ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปประยุกต์ใช้กบัวงจร
คุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2) ผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลมีการด าเนินงานเพ่ือ
พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาส าหรับหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตจ าแนกตามองค์ประกอบ  4 องค์ประกอบ ดงันี ้
การก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา และอาจารย์ และ 3) ได้แนวทางในการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  4 องค์ประกอบ ได้แก่ การก ากับ
มาตรฐาน บณัฑติ นกัศกึษา และอาจารย์ 
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The purposes of this research were as follows : (1) to study the implementation of internal 

educational quality assurance results of Bachelor of Nursing Science Program in private higher education 
institutions at a good and a higher level for the development of educational quality; (2) to study the operation 
of quality improvement for educational management among students in the  Bachelor of Nursing Science 
Program in private higher education institutions;  3) to recommend guidelines for applying the internal 
educational quality assurance results to develop the Bachelor of Nursing Science Program in the private 
higher education institutions. The sample was comprised of one hundred and thirty-eight administrators and 
nursing instructors at five private higher education institutions in the lower central region of the higher 
education network. The research instruments were an interview and a questionnaires. The validity of the 
instruments was verified by five experts. The content validity index was .80 and the reliability coefficient was 
.91. The research data was analyzed using frequency and percentage statistics. The results of the research 
was (1) The administrators and nursing instructors applied the results of  internal educational quality 
assurance to develop the educational quality among Bachelor of Nursing Science Program students and 
according to the four components by applying the Deming circle (PDCA);  (2) The administrators and 
nursing instructors applied the results of internal educational quality assurance to develop the educational 
quality of Bachelor of Nursing Science Program according to the four components as follows ; regulatory 
standards, graduates, students, and instructors;  (3) the research results reversed guidelines for applying 
the internal educational quality assurance  results to develop educational quality of the Bachelor of Nursing 
Science Program in four components; regulatory standards, graduates, students and instructors. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง   
การศึกษาเป็นปัจจัยส าคญัในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  

การจดัการศกึษาในประเทศไทยตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3 ระบุ
เก่ียวกับระบบการศึกษาในมาตรา 16 และได้จ าแนกการศึกษาเป็น การศึกษาขัน้พืน้ฐาน และ
การศึกษาระดบัอดุมศกึษา ซึ่งการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาถือว่ามีความส าคญัและนบัเป็นหวัใจ
ของการพฒันาประเทศ เพราะเป็นการศึกษาขัน้สูงท่ีมุ่งพัฒนาคนเข้าสู่อาชีพในสาขาวิชาต่าง  ๆ  
(วนัชยั ศิริชนะ, 2540) นอกจากการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเพ่ือเข้าสู่การประกอบอาชีพ
แล้ว การศึกษายงัมีความส าคญัในการพัฒนาศกัยภาพของนกัศึกษาในการแข่งขนั เน่ืองจากใน
ปัจจบุนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภาวะเศรษฐกิจ สงัคม มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วท า
ให้สถาบนัอุดมศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีการปฏิรูปการศึกษา ด้วยการก าหนดเป็น
นโยบายและแผนการด าเนินงานอย่างจริงจงั รวมถึงมีการเปิดสถานการศึกษาเพิ่มขึน้หลายแห่ง
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนของประเทศได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
ผลจากการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวท าให้ปริมาณความต้องการการศึกษาต่อของประชาชน  
ในประเทศเพิ่มสูงขึน้  (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2543)นอกจากการจัดการศึกษาท่ีเพียงพอและ
สอดคล้องตามความต้องการแล้วคณุภาพของการจดัการศกึษาถือเป็นสิ่งส าคญั การจดัการศกึษา
ให้มีคุณภาพหรือมีมาตรฐานท่ีเหมาะสม จ าเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็น
มาตรการท่ีจะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ได้ว่าสถาบนัการศึกษามีคุณภาพตามท่ีก าหนดไว้  (ศรีนวล 
สถิตวิทยานนัท์, 2542) 

สถาบนัการศกึษาจ าเป็นต้องมีการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองโดยใน
การพฒันาคณุภาพการศกึษานัน้ต้องมีการประกนัคณุภาพควบคูก่บัการบริหารจดัการ และการจดั
การศึกษาเพ่ีอให้ผู้ เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และมีคุณภาพ 
เป็นท่ียอมรับ ดงันัน้ในปี พ.ศ. 2539 ทบวงมหาวิทยาลยัจึงได้ประกาศนโยบายและแนวทางในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดยก าหนด 
ให้สถาบนัอุดมศึกษาจัดให้มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบนั เพ่ือเป็น
แนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา บนพืน้ฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการและความเป็นอิสระในการด าเนินการของสถาบนัอดุมศกึษา (ส านกัมาตรฐานอดุมศกึษา, 
2544)   
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ตอ่มาในปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลได้ประกาศพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมีจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
คุณภาพและมาตรฐาน โดยได้ก าหนดหมวดท่ี 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวตักรรมในปัจจุบนั) เป็นหน่วยงานหลกัในการควบคมุและก ากบัติดตาม และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก โดยมีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) เป็นหน่วยงานหลกัในการควบคมุและก ากับติดตาม เพ่ือเป็นกลไกในการรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2546 ส านักงานคณะกรรมการ  
การอดุมศกึษาได้จดัท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายในสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2546 เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จากนัน้ในปี พ.ศ. 2550 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือให้
สถาบนัอดุมศกึษาน าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานเม่ือสิน้ปีการศกึษาขึน้เป็นครัง้แรก  

ในปี พ.ศ. 2557 ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจึงได้มีการพฒันาระบบประกัน
คณุภาพการศกึษา โดยก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิในการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน
ระดบัอดุมศึกษา และจ าแนกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในแบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบั
หลกัสตูร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั จากเดมิท่ีมีเพียงการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ 
และระดบัสถาบนัเท่านัน้ ซึ่งถือได้ว่าการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูรได้รับการพฒันา
ให้เป็นระบบมากขึน้ตามล าดับ(คณะกรรมการประกันคุณภาพการอุดมศึกษา, 2558) แม้ว่า
ภาครัฐและหน่วยงานท่ีก ากับดูแลการศึกษาของประเทศจะมีก าหนดมาตรการในการควบคุม
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ แต่ยังพบปัญหาเก่ียวกับ
การศึกษา เช่น จากการประมวลปัญหาเพ่ือจัดท ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. 2550-2565) โดยส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ได้สรุปปัญหาของอดุมศกึษาไทย
ในภาพรวมว่าเป็นระบบท่ีไร้ทิศทาง ซ า้ซ้อน ขาดคณุภาพ และขาดประสิทธิภาพ (ภาวิช ทองโรจน์, 
2551)ปัญหามหาวิทยาลัยมีจ านวนมากกว่าความต้องการของผู้ เรียน (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. 
2559) สถาบนัอุดมศึกษาเปิดสอนหลกัสูตรท่ีเป็นท่ีนิยมของผู้ เรียนโดยไม่ค านึงถึงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาบางส่วนไม่ได้คณุภาพ และบางหลกัสูตรตกงานเป็น
จ านวนมาก เช่น ด้านสังคมศาสตร์ แต่ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หรือแพทยศาสตร์ หรือ
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พยาบาลศาสตร์ กลบัประสบปัญหาขาดแคลนโดยเฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร์ท่ีผลิตไม่เพียงพอ
กบัความต้องการของประเทศและจะเป็นปัญหาตอ่ไปในอนาคต (ณฐันนัท์ อิทธิยาภรณ์,  2555)  

ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และ 
การพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดแคลนพยาบาล ซึ่งเป็นก าลงัหลกัในระบบบริการสขุภาพ 
เป็นอุปสรรคส าคญัต่อการเข้าถึงบริการของประชาชนท่ีอยู่ห่างไกล (วิจิตร ศรีสุพรรณ, 2554) 
สาเหตสุ าคญัของการขาดแคลนพยาบาล  (อรุณรัตน์ คนัธา, 2557) สรุปดงันี ้1) การเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรโดยเฉพาะประชากรผู้ สูงอายุมีอายุยืนยาวมากขึน้ เกิดเป็นสังคมผู้สูงอาย ุ  
ท าให้ต้องการการดแูลด้านสุขภาพอนามยัเพิ่มขึน้ 2) การมีระบบบริการสุขภาพท่ีทั่วถึงภายหลัง
การประกาศใช้พระราชบัญญัติประกันสุขภาพแห่งชาติ ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
สุขภาพของรัฐได้ทั่วถึงมากขึน้ส่งผลให้ ความต้องการอัตราก าลงัของพยาบาลสูงขึน้  3) การลด
ก าลงัการผลิตพยาบาลวิชาชีพระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2548 เน่ืองจากประเทศไทยประสบภาวะ
วิกฤตเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงมีนโยบายลดก าลงัคนภาครัฐ มีการยกเลิกทนุนกัเรียนพยาบาล รวมถึง
ลดการผลิตลงเหลือเพียง 4,200 คนต่อปี ฯลฯ ทัง้นีส้ภาการพยาบาลได้ประมาณความต้องการ
พยาบาลในระยะสิบปีข้างหน้าด้วยวิธีวิเคราะห์จากอตัราการใช้บริการในปัจจุบนั เพ่ือคาดการณ์
การใช้บริการไปในอนาคตพบว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2562 ประเทศไทยจะมีความต้องการ
พยาบาลในอัตราส่วนพยาบาล 1 คน ต่อประชากร 400 คน (วิจิตร ศรีสุพรรณ, 2554) ปัญหา 
การขาดแคลนพยาบาลส่งผลกระทบต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น พยาบาลมีภาระงานหนักมากขึน้ 
และมีความเครียดจากการท างานสง่ผลตอ่สขุภาพร่างกายและจิตใจ พยาบาล มีจ านวนน้อยท าให้
การรักษาดูแลผู้ ป่วยไม่ทั่วถึง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ท าให้ระยะเวลาในการรักษาพยาบาล             
ในโรงพยาบาลนานขึน้ เสียค่าใช้จ่ายและมีโอกาสตอ่การติดเชือ้โรคท่ีมีอยู่ในโรงพยาบาลมากขึน้ 
ฯลฯ รวมถึงโรงพยาบาลหลายแห่งต้องลดการให้บริการสุขภาพ ถึงแม้ว่าจะมีแพทย์และอุปกรณ์
เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นเน่ืองจากขาดแคลนพยาบาล นอกจากนีย้ังส่งผลกระทบต่อสังคมและ
ประเทศชาติเน่ืองจากต้องเสียคา่ใช้จา่ยในการผลิตพยาบาลวิชาชีพรวมถึงการเพิ่มคา่ตอบแทบให้
พยาบาลท่ียงัคงท างานอยู่เพ่ือปอ้งกนัการลาออก ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาวิเคราะห์ของ เพชรรุ่ง 
เพชรประดบั (2557) ท่ีวิเคราะห์วา่การขาดแคลนพยาบาลเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบโดยตรง
ตอ่คณุภาพการพยาบาลและการบริหารความปลอดภยัของผู้ ป่วย เพราะอตัราส่วนของพยาบาล
ต่อผู้ ป่วยท่ีสูงเกินไป ท าให้พยาบาลมีเวลาไม่เพียงพอต่อการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสม และมี
อิทธิพลตอ่ประสิทธิภาพการตดัสินใจในการดแูลผู้ ป่วย นอกจากนีก้ารขาดแคลนอตัราก าลงัยงัท า
ให้พยาบาลเกิดความเครียด เหน่ือยล้า ความพึงพอใจในงานลดลง และเพิ่มการสญูเสียพยาบาล
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ในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งซ า้เติมความขาดแคลนพยาบาลให้รุนแรงยิงขึน้ สิ่งเหล่านีส้่งผลต่อ
คณุภาพการพยาบาลอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าปัญหาการขาดแคลนพยาบาลส่งผลกระทบมากหลายหลายด้านทัง้ 
ในด้านผู้ปฏิบตัิงาน ประชาชนท่ีเข้ามารับบริการสุขภาพ สถานพยาบาล ฯลฯ และมีแนวโน้มท่ีจะ
ขาดแคลนพยาบาลเพิ่มมากขึน้ในอนาคต การจดัการศึกษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตจึงมี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นการจัดเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและ        
การให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตจึงต้องมีการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในเพ่ือเป็น
หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีความรู้ 
ความสามารถตามความต้องการของสงัคม การผลิตพยาบาลวิชาชีพให้มีคณุภาพนัน้จ าเป็นต้อง
อาศัยปัจจัยส าคัญหลายประการ คือ หลักสูตร ผู้ สอน เนือ้หาและรูปแบบการสอน (จินตนา              
ยนูิพนัธ์, 2527) 

การด าเนินการดงักล่าวมีมาตรฐาน ตวับ่งชีท่ี้เก่ียวข้อง ได้แก่ องค์ประกอบ ตวับ่งชี ้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีด าเนินงานโดยส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา นอกจากการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ีได้กล่าวข้างต้น 
สถาบนัอดุมศกึษาท่ีจดัการศกึษาในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตต้องได้รับการรับรองคณุภาพ 
จากสภาการพยาบาลด้วย ซึ่งประเทศไทยได้มีการจัดตัง้สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยเม่ือ 
พ.ศ. 2528 เพ่ือด าเนินการควบคมุและก ากบัการประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดงุครรภ์ 
ซึ่งการก่อตัง้สภาการพยาบาลเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัด้านคณุภาพการศึกษาของ
การศึกษาพยาบาล (บญุใจ ศรีสถิตนรากรู, 2543) การท่ีสถาบนัอดุมศกึษาจดัให้มีการด าเนินการ
ประกันคณุภาพการศกึษาภายใน นอกจากจะให้ประโยชน์ในด้านของการควบคมุคณุภาพการจดั
การศกึษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันความถดถอยของคณุภาพการจดัการศกึษาแล้วการประเมิน
คณุภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี ส่งผลให้ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษา
ทราบระดบัของการพฒันา ได้แลกเปล่ียนแนวคดิ รวมถึงได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน สามารถน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในไปใช้ในการวางแผน การ
ด าเนินงาน การประเมินคณุภาพ และการปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือการพฒันาคณุภาพการจดั
การศกึษาอยา่งเป็นระบบ 
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จากความส าคญัของและปัญหาท่ีกล่าวในข้างต้น ผู้ วิจยัเห็นว่าการพฒันาคณุภาพการ
จดัการศกึษา เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและจะท าให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษา
ส าหรับหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าวิจยัเพ่ือเป็นแนวทางการน า 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส าหรับ
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนตอ่ไป  

ค าถามการวิจัย  
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีผลการประเมิน

คณุภาพการศกึษาภายในระดบัดีขึน้ไป มีการน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในไปใช้ใน
การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาอย่างไร  

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปัจจุบัน 
มีการด าเนินงานเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งไร 

3. แนวทางการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษา ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มี
ประสิทธิภาพควรเป็นอยา่งไร 

ความมุ่งหมายของการวิจัย  
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดความมุง่หมายไว้ดงันี ้  

1. เพ่ือศึกษาการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน
ระดบัดีขึน้ไปไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 

2. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการน าผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในไปใช้ 
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบัน 
อดุมศกึษาเอกชน  
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ความส าคัญของการวิจัย 
การศกึษาวิจยัครัง้นีจ้ะท าให้ได้แนวทางในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา ส าหรับ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในองค์ประกอบการก ากับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา และ
อาจารย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและบุคลากรของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือน าไปใช้  
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ตของ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตด้านเนือ้หา ด้านประชากร และประเดน็ท่ีศกึษา 

ดงันี ้ 
ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ผู้ วิจัยได้ศึกษากรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การก ากับ
มาตรฐาน 2) บณัฑิต 3) นกัศกึษา 4) อาจารย์ 5) หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน 
และ 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนือ้หาของ 
การวิจัย 4 องค์ประกอบ คือ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา  และ 4) อาจารย์ 
เน่ืองจากได้ศึกษาผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบดงักล่าว พบว่าสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
สว่นใหญ่พบปัญหาในการบริหารจดัการ ส่งผลให้คะแนนประเมินคณุภาพการศกึษาภายในอยู่ใน
ระดบัน้อย รวมถึงได้รับข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในเพ่ือด าเนินการ
แก้ไข จากนัน้ศึกษาผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลาง
ตอนลา่ง ระหวา่งปีการศกึษา 2557 – 2560  

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ คณบดี หรือผู้ บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่  

รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และอาจารย์
คณะพยาบาลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 
พระเกียรติ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ านวน 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต 
วชัรพล และวิทยาเขตกาญจนบุรี รวมถึงวิทยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา จ านวนทัง้สิน้ 224 คน  
(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา,  2562) 
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ผู้ ให้ข้อมูลเชิงลึก ในการศึกษาการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส าหรับหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดบัดีขึน้ไป ไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษา ได้แก่ คณบดี หรือ
ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ รองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดี คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จ านวน 3 แห่ง จ านวนทัง้สิน้  10 คน จ าแนกเป็น 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน 2 คน มหาวิทยาลัยสยาม จ านวน 5 คน 
มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น วิทยาเขตวชัรพล จ านวน 3 คน โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเป็น
การให้ข้อมลูเชิงคณุภาพด้วยการสมัภาษณ์            

เกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ ให้ข้อมูลเชิงลึก ส าหรับ คณบดี หรือ ผู้บริหารคณะพยาบาล
ศาสตร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ต้องมีประสบการณ์ด้านประกัน
คณุภาพการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ส่วนอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ต้องมีประสบการณ์  ด้าน
ประกนัคณุภาพการศกึษาไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

ประเดน็ที่ศึกษา 
แนวทางในการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ในการพัฒนา

คณุภาพการจดัการศกึษา  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร หมายถึง การด าเนินงานประกนั

คณุภาพการจัดการศึกษาภายในส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตในสถาบนัอุดมศึกษา
เอกชนท่ีมีการด าเนินการเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด เพ่ือให้สามารถผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ  

2. คณุภาพการจดัการศกึษาของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  หมายถึง การจดัการ
ศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งด าเนินงานตาม
องค์ประกอบและตวับง่ชีข้องส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา จ านวน 6 องค์ประกอบ ดงันี ้
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้ เรียน และ 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ คณุภาพของการจดัการศกึษาพิจารณาได้จากคะแนนผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตจะได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา  
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ในการศึกษาครัง้นีมุ้่งเน้นคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตใน 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ การก ากบัมาตรฐาน บณัฑิต นกัศกึษา และอาจารย์  

2.1 การก ากับมาตรฐาน หมายถึง การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรท่ีก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา เพ่ือศกึษาวิเคราะห์เก่ียวกบัจ านวน
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร อาจารย์ผู้ รับผิดหลักสูตร และอาจารย์ผู้ สอนมีจ านวนท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามท่ี 
สกอ. ก าหนด การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด และมีความสอดคล้องกับ
ภาวการณ์ในปัจจุบนั รวมถึงการด าเนินงานของหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต เป็นไปตามตวั
บง่ชีผ้ลการด าเนินงานเพ่ือการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ 

2.2 บัณฑิต หมายถึง คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พิจารณาจากผลลัพธ์กา รเรียนรู้ และ 
การได้งานท าผู้ส าเร็จการศกึษาของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต   

2.3 นักศึกษา หมายถึง ระบบและกลไกในการรับ หรือ การคัดเลือกนักศึกษาของ
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต การด าเนินงานเก่ียวกบัการส่งเสริมและพฒันานกัศกึษา รวมถึง
ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากนกัศกึษา มีรายละเอียดสรุปดงันี ้ 

2.3.1 การรับนักศึกษา หมายถึง กระบวนการในการคดัเลือก เคร่ืองมือและวิธี 
ท่ีใช้ในการคัดเลือกเพ่ือให้ได้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ท่ีมีความพร้อม 
ทางปัญญา สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ เพ่ือให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา  
ท่ีหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตก าหนด 

2.3.2 การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา หมายถึง ระบบและกลไกในการควบคมุ
การดแูลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นกัศกึษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต เช่น 
การจดัให้อาจารย์ท่ีปรึกษา และมีการพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

2.3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา หมายถึง กระบวนการ หรือการด าเนินงานของ
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต เก่ียวกบัการคงอยู่ของนกัศกึษา อตัราการส าเร็จการศกึษา ความ
พงึพอใจของนกัศกึษาตอ่หลกัสตูร และผลการจดัการข้อร้องเรียนของนกัศกึษา  
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2.4 อาจารย์ หมายถึง ระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ คณุสมบตัิของอาจารย์
ใหม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เหมาะสม และโปร่งใส เช่น มีวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร ฯลฯ มีระบบการบริหารอาจารย์ท่ีชดัเจน รวมถึงมี
การสง่เสริมและพฒันาคณุภาพอาจารย์ ดงันี ้ 

2.4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ หมายถึง ระบบการรับและแต่งตัง้อาจารย์
ประจ าหลกัสตูร ระบบการบริหารอาจารย์ และระบบการสง่เสริมและพฒันาอาจารย์ 

2.4.2 คุณภาพอาจารย์ หมายถึง อาจารย์ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งจะพิจารณาจาก จ านวนอาจารย์ท่ีมีคณุวฒุิปริญญาเอก  
จ านวนอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ รวมถึงจ านวนบทความ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงฐานข้อมูล TCI และ Scopus  
ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 

2.4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย์ หมายถึงอตัราการก าลงัของอาจารย์มีความเหมาะสม
กับจ านวนนักศึกษา อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

3. การประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน หมายถึง การตรวจประเมินคณุภาพการศกึษา
ภายในประจ าปีเพ่ือตรวจสอบว่าหลกัสตูรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบั 
อดุมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  เป็นการตรวจประเมินโดยคณะผู้ประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามองค์ประกอบในการประกัน
คณุภาพหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะท าให้ผู้บริหาร คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร อาจารย์ และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้ทราบถึงระดบัคุณภาพของการจัดการศึกษา                 
จุดแข็ง และจุดท่ีควรพัฒนาในการจดัการศึกษาในแต่ละตวับ่งชี ้เพ่ือให้สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมี
คณุภาพ 

4. การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้  หมายถึง การท่ีผู้ บริหาร 
อาจารย์ หรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต เป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
โดยน าไปประยกุต์ใช้กบัวงจรคณุภาพ ได้แก่  การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบ
คุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือให้การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
มีคุณภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาก าหนด 
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5. แนวทางการน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในไปใช้ หมายถึง ข้อเสนอแนะ 
หรือวิธีปฏิบัติท่ีพัฒนาขึน้จากผลการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ในองค์ประกอบด้านการก ากับมาตรฐาน ด้านบณัฑิต ด้านนักศึกษา 
และด้านอาจารย์  

6. การตรวจสอบคณุภาพของแนวทางการน าผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
ไปใช้ หมายถึง การพิจารณาคณุภาพของแนวทางการน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน
ท่ีได้พัฒนาขึน้ มีความเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยประเมินใน 4 ด้านดงันี ้ 

6.1 ความเป็นประโยชน์ หมายถึง แนวทางการน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษา
ภายในไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ท่ีจดัท าขึน้ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร อาจารย์และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาได้จริง  

6.2 ความเป็นไปได้ หมายถึง แนวทางการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เข้าใจง่าย เป็น ท่ียอม รับได้   
ชว่ยสร้างประสิทธิภาพในการจดัการศกึษา  

6.3 ความเหมาะสม หมายถึง แนวทางการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตมี
ความสอดคล้องกบันโยบาย หลกัการ การบริหารจดัการ และสภาพบริบทของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชน  

6.4 ความถกูต้อง หมายถึง แนวทางการน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีความ  
ถูกต้อง และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ในการศึกษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัโดยน าแนวคิดวงจรคณุภาพ

เดมมิ่ง (Deming Cycle) ของดร.เอ็ดวาร์ด เดมมิ่ง (William Edwards Deming) ซึ่งพัฒนาวงจร
คณุภาพและน ามาเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1950 ประกอบด้วย การวางแผน (Plan: P) การด าเนินงาน
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ตามแผน (Do : D) การตรวจสอบคุณภาพ (Check : C) และการปรับปรุงคุณภาพ (Action : A)  
มาประยุกต์ใช้กับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของ
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ซึ่งในการศกึษาครัง้นีมุ้ง่เน้นคณุภาพการจดัการศกึษาของ
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ใน 4 องค์ประกอบท่ีส าคญั ได้แก่  การก ากบัมาตรฐาน บณัฑิต 
นักศึกษา และอาจารย์ จากนัน้วิเคราะห์แนวทางในการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาส าหรับหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ซึง่สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัได้ดงัภาพประกอบ  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
ระบบการประกนั 
คณุภาพการศกึษา
ภายในระดบั
หลกัสตูรของ 
ส านกังาน
คณะกรรมการ 
การอดุมศกึษา 

วงจรคณุภาพ (Deming Cycle) 
(การวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบคณุภาพ การปรับปรุงคณุภาพ) 

            (P)                       (D)                           (C)                              (A) 

 

องค์ประกอบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

2. บณัฑิต 

3. นกัศกึษา 

4. อาจารย์ 

 

แนวทางในการน าผลการประเมนิ 
คณุภาพการศกึษาภายในไปใช้  
ในการพฒันาคณุภาพ 
การจดัการศกึษาส าหรับ
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยแนวทางการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้เพ่ือพัฒนา
คณุภาพการจดัการศึกษาส าหรับหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน
ครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้
น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. การประกนัคณุภาพการศกึษา  
1.1 ความหมายของการประกนัคณุภาพการศกึษา 
1.2 การประกนัคณุภาพการศกึษาในประเทศไทย 
1.3 ความส าคญัและความจ าเป็นของการประกนัคณุภาพการศกึษา 
1.4 ขอบขา่ยของการประกนัคณุภาพการศกึษา  
1.5 รูปแบบของการประกนัคณุภาพการศกึษา  
1.6 การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร  
1.7 ความจ าเป็นของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร  

2. การจดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
2.1 ประวตัคิวามเป็นมาของการพยาบาล 
2.2 การจดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
2.3 การจ าแนกรูปแบบหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตแบบอ่ืน 
2.4 องค์ประกอบของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  
2.5 รูปแบบการประกนัคณุภาพการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
2.6 ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล 
2.7 ผลกระทบจากการขาดแคลนพยาบาล 
2.8  ป ระวัติ ก ารจัดการศึกษ าหลักสูต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต  ของ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในเครือข่ายอดุมศกึษาภาคกลางตอนลา่ง 
3. การพฒันาคณุภาพการศกึษา  

3.1 ความหมายของคณุภาพการศกึษา 
3.2 การพฒันาคณุภาพการศกึษา 
3.3 องค์ประกอบของการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
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4. การใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

5.1 งานวิจยัในประเทศ  
5.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษา 
1.1 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
มีผู้ให้ความหมายของการประกนัคณุภาพการศกึษา ไว้ในลกัษณะตา่ง ๆ ดงันี ้

จ ารัส นองมาก (2545) ให้ความหมายว่า การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง กระบวนการท่ีสถานศึกษาก าหนดขึน้เป็นแนวปฏิบตัิเพ่ือให้มีความมัน่ใจว่าถ้าท าตาม
กระบวนการท่ีก าหนดนีแ้ล้ว การศกึษาจะมีคณุภาพเป็นท่ีพงึพอใจของผู้ รับบริการ  

ภาวนา กิตติวิมลชัย (2551) ให้ความหมายว่า การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง การด าเนินการควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ และปรับปรุงสถานศึกษา  
การประเมินคณุภาพการศกึษาเพ่ือสร้างความมัน่ใจต่อผู้ปกครอง สงัคม ชมุชนว่าการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาตามพนัธกิจท่ีได้ร่วมกันก าหนดไว้นัน้จะท าให้ผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคณุภาพ
พงึประสงค์ตามความคาดหวงัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  

ไพบูลย์ เปานิล (2543) ให้ความหมายว่า การประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบตัิการท่ีมีแผน และเป็นระบบท่ีสถาบนัการศึกษาด าเนินงานตามแผน 
และระบบท่ีก าหนดเพ่ือให้ผลผลิตทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามปรัชญาพันธกิจ และ
จดุมุ่งหมายท่ีก าหนด และสร้างความคิดเห็นให้กับผู้ รับบริการ ได้แก่ บณัฑิต ผู้ปกครอง และผู้ ใช้
บณัฑิต 

 ธวัชชยั ศุภธิยาภรณ์ (2557) ให้ความหมายว่า การประกันคุณภาพ หมายถึง 
การมีระบบและกลไกในการควบคมุตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ
คุณภาพ ตามดัชนีชีว้ัดคุณภาพท่ีหน่วยงาน หรือสถาบันก าหนดในการประกันคุณภาพซึ่ง
องค์ประกอบท่ีก าหนดจะต้องครอบคลมุภารกิจและสอดคล้องกบัระบบบริหารงานภายในสถาบนั 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การประกันคณุภาพการศกึษา หมายถึง กระบวนการ หรือ
การด าเนินงานเก่ียวกบัการควบคมุ การตรวจสอบ การประเมิน การรักษาและการพฒันาคณุภาพ
การจดัการศกึษาของหน่วยงาน เช่น หลกัสตูร คณะวิชา และสถาบนัการศกึษา ฯลฯ เพ่ือให้การจดั
การศกึษามีคณุภาพ สามารถสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ รับบริการทางการศกึษา และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง 
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ได้แก่ ผู้ เรียน ผู้ ปกครอง สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม ให้มีความมั่นใจว่า
ผู้ เรียน หรือบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะ  
ท่ีพงึประสงค์ตามหลกัสตูรก าหนด และเป็นไปตามท่ีสงัคมต้องการ 

1.2 การประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศไทย 
ในปี พ.ศ. 2539 ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง 

นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาและเร่ิมใช้มาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมี
หลกัการส าคญั 3 ประการ  คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ ความมีอิสระในการด าเนินการของ
สถาบนั และความพร้อมของสถาบนัท่ีจะรับการตรวจสอบคณุภาพจากภายนอกตามหลกัการของ
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตามล าดบั โดยมีเจตนารมณ์ คือ การพฒันาคณุภาพ
ของการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนา
คณุภาพของผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ืองและสร้างความมัน่ใจให้ผู้ รับบริการทางการศกึษา สถานศกึษาทกุ
แหง่จะต้องจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดบัอุดม 
ศึกษาได้มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเน่ืองตามระบบการพฒันาของสถาบนัอุดมศึกษา ตามความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสภาพสงัคม เศรษฐกิจ ความรู้และทกัษะในอนาคตท่ีตลาดแรงงาน
ต้องการ และพฤตกิรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

จากนัน้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542  (ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ. 2553 โดยได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา ประกอบกบัพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 
2546 และกฎกระทรวงแบง่สว่นราชการ ก าหนดให้ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษามีหน้าท่ี
พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ และแผนการศกึษาแห่งชาติ สนบัสนนุทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการจดัการศกึษาระดบัอุดมศกึษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการของสถานศกึษาระดบัปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจดัตัง้สถานศกึษาแตล่ะแห่ง
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
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1.3 ความส าคัญและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.3.1 ความส าคญัของการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ภารกิจหลกัท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะต้องปฏิบตัิมี 4 ประการ คือ การผลิตบณัฑิต 
การวิจยั การให้บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม การด าเนินการตาม
ภารกิจทัง้ 4 ประการดงักลา่ว จงึมีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่การพฒันาประเทศทัง้ระยะสัน้และระยะ
ยาว ปัจจุบนัมีปัจจยัภายในและภายนอกหลายประการท่ีท าให้การประกันคณุภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะต้องเร่งด าเนินการ ได้แก่  (ส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา. 2558)  

1.3.1.1 คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมี
แนวโน้มแตกตา่งกนัมากขึน้ ซึง่จะก่อให้เกิดผลเสียแก่สงัคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

1.3.1.2 ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทัง้ในประเด็น  
การบริการการศึกษาข้ามพรมแดนและการเคล่ือนย้ายนกัศึกษาและบณัฑิต การประกอบอาชีพ
ของบณัฑิตในอนาคต อนัเป็นผลจากการรวมตวัของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึง่ทัง้สองประเด็น
ต้องการการรับประกนัของคณุภาพการศกึษา 

1.3.1.3 สถาบนัอดุมศกึษามีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างความมัน่ใจแก่สงัคม  
ว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบณัฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้  
มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล การพฒันาภาคการผลิต
จริงทัง้อุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดบัท้องถ่ินและ
ชมุชน 

1.3.1.4 สถาบนัอดุมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย ทัง้นกัศกึษาผู้ จ้างงานผู้ปกครองรัฐบาลและประชาชนทัว่ไป 

1.3.1.5 สงัคมต้องการระบบอุดมศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมี 
สว่นร่วม มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบซึง่ตรวจสอบได้ตามหลกัธรรมาภิบาล 

1.3.1.6 พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถานศกึษาทกุแหง่จดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพภายในรวมถึงให้มี
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษาท าหน้าท่ีประเมินคณุภาพภายนอก โดย
การประเมินผลการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

1.3.1.7 คณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศกึษา  
เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากบัมาตรฐานระดบักระทรวง ระดบัคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา 

1.3.1.8 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง
มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา พ.ศ. 2554 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 เพ่ือเป็นกลไกสง่เสริม
และก ากับ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้ มีมาตรฐานตามประเภทห รือกลุ่ ม
สถาบนัอดุมศกึษา 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม ก วิทยาลยัชมุชน กลุ่ม ข สถาบนัท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี กลุ่ม 
ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม  ง สถาบันท่ีเน้นการวิจัยขัน้สูงและการผลิตบัณฑิตระดับ
บณัฑิตศกึษา  

1.3.1.9 กระทรวงศกึษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศกึษาธิการ ได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 เม่ือวนัท่ี 
14 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตาม 
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพ่ือให้การจดั
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกนัคณุภาพของ
บณัฑิตในแตล่ะระดบัคณุวฒุิและสาขาวิชา  

1.4 ขอบข่ายของการประกันคุณภาพการศึกษา  
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการท่ีสถานศึกษาก าหนดขึน้เป็น 

แนวปฏิบตัิเพ่ือให้มีความมัน่ใจว่า หากท าตามกระบวนการท่ีก าหนดนีแ้ล้ว การศกึษาจะมีคณุภาพ
ท่ีพึงพอใจของผู้ รับบริการ การประกันคุณภาพการศึกษาจะครอบคลุมขอบข่ายการด าเนินงาน 
ท่ีส าคญั สรุปได้ดงันี ้ 

การก าหนดมาตรฐานคุณภาพ เป็นการจัดรายละเอียดลักษณะหน่วยงานท่ีมี
คุณภาพว่าในแต่ละด้าน เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบัติให้บรรลุลักษณะดังกล่าว โดยปกติแล้ว
หน่วยงานต่าง ๆ จะร่วมกันก าหนดมาตรฐานคณุภาพของหน่วยงานเป็นความคาดหวงัท่ีจะต้อง
ผลกัดนัให้บรรล ุพร้อมตวับ่งชีท่ี้แสดงคณุภาพตามลกัษณะดงักล่าวเพ่ือให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องใช้
เป็นเกณฑ์ในการปฏิบตัติามบทบาทหน้าท่ี 

การควบคุมคุณภาพ เป็นการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของการบริหาร 
เพ่ือให้แนใ่จวา่งานจะมีคณุภาพตามท่ีมาตรฐานก าหนด ซึ่งถ้าพบว่าในช่วงเวลาท่ีสุ่มตรวจผลงาน
มีคณุภาพท่ีสม ่าเสมอจะท าให้มัน่ใจวา่ในเวลาท่ีไมไ่ด้ตรวจสอบก็จะมีคณุภาพ 

การตรวจสอบคณุภาพ เป็นการติดตามตรวจสอบคณุภาพการด าเนินงานเพ่ือให้
ทราบสภาพท่ีจริงว่าด าเนินการได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งการตรวจสอบจะต้องด าเนินการโดยผู้ มี
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ความรู้ความสามารถหรือมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ีจะตรวจสอบ ถ้าเป็นการตรวจสอบคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา ผู้ตรวจสอบก็จะเป็นบคุลากรภายในสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสงักดัของ
สถานศึกษานัน้ แต่ถ้าเป็นการตรวจสอบภายนอก ผู้ ตรวจสอบจะเป็นบุคคลอ่ืนท่ีไม่ได้สังกัด
สถานศกึษาหรือหนว่ยงานบงัคบับญัชาของสถานศกึษานัน้ 

การประเมินคุณภาพ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์การประเมินกับ  
ผลการตรวจวัดเกณฑ์เป็นความคาดหวังว่าแต่ละเร่ืองถ้าจะให้บรรลุคุณภาพจะต้องเป็นเช่นไร 
ผลการตรวจประเมิน คือความเป็นจริงท่ีได้จากการตรวจสอบ ในการประเมินหากน าผลการปฏิบตัิ
จริงมาเปรียบเทียบกบัสิ่งท่ีคาดหวงั ถ้าเร่ืองใดผลการปฏิบตัิจริงได้มากกว่าสิ่งท่ีคาดหวงัเร่ืองนัน้ก็
ดี  เ ร่ืองใดผลการป ฏิบัติ จ ริงได้ น้ อยกว่า  สิ่ ง ท่ี คาดหวัง เร่ืองนั น้ ยัง ไม่ ดี  ต้ องป รับป รุง  
การประเมินคุณภาพการศึกษาท าให้ทราบจุดเด่น จุดด้อย ดงันัน้ผลการประเมินจึงสามารถช่วย
ชีแ้นะให้สถานศกึษาให้ปรับปรุง แก้ไข และพฒันาไปสูส่ภาพท่ีดีกวา่ได้อยา่งตอ่เน่ือง 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ระบบประกันคณุภาพการศกึษามีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้สถาบนัอุดมศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการจดัการศึกษา และด าเนินงาน 
ครอบคลุมกระบวนการตัง้แต่การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คณุภาพเพ่ือให้มัน่ใจวา่บณัฑิตท่ีส าเร็จการศกึษามีคณุภาพ เป็นไปตามความต้องการของสงัคม  

1.5 รูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  
ในหมวดท่ี 6 มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา ประกอบด้วย ระบบการประกนัคณุภาพ
ภายใน โดยมีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยงานหลกัในการควบคุม
และก ากับติดตาม และระบบการประกันคณุภาพภายนอก โดยมีส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เป็นหน่วยงานหลกัในการควบคมุและก ากบั
ตดิตาม เพ่ือเป็นกลไกในการรักษาคณุภาพและมาตรฐานของสถาบนัอดุมศกึษา  

1.5.1 การประกนัคณุภาพภายนอก 
1.5.1.1 ความหมายของการประกนัคณุภาพภายนอก 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศกึษามีผู้ให้ความหมายของการประกนัคณุภาพภายนอก ไว้ในลกัษณะตา่ง ๆ ดงันี ้

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ให้ความหมายว่า การประกนัคณุภาพภายนอก หมายถึง 
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การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก
ภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน  คุณภาพการศึกษา  หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานภายนอกท่ีส านกังานดงักล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคณุภาพและให้มีการพฒันา
คณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2557) ให้ความหมายว่า  
การประกนัคณุภาพภายนอก หมายถึง การประเมินคณุภาพการจดัการศกึษาเพ่ือให้มีการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย
หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ การประเมินคุณภาพภายนอกประเมินโดย
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) เรียกโดยย่อว่าสมศ. 
มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ท าหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมินคณุภาพภายนอก และท าการ
ประเมินผลการจดัการศกึษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคณุภาพของสถานศกึษาโดยค านึงถึงความมุ่ง
หมาย หลกัการ และแนวการจดัการศกึษาในแตล่ะระดบั 

1.5.1.2 ระบบการประกนัคณุภาพภายนอก 
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก จ าแนกเป็นสามระดับคือ ระดับ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัอาชีวศึกษา และระดบัอุดมศึกษา โดยมีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศึกษา (สมศ.) ท าหน้าท่ีในการประเมินคณุภาพการศึกษา ประเมินผล
การจัดการศึกษาตามตัวบ่งชี ้เกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด ตามกรอบพันธกิจและประเภทของ
สถาบนัอดุมศกึษา ส่วนสถาบนัการศกึษามีหน้าท่ีในการจดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและด าเนิน 
การตามภารกิจให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา รวมทัง้พัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพภายใน และจดัท ารายงานประจ าปี 

1.5.1.3 มาตรฐานและตัวบ่ งชี ส้ าห รับการประเมินคุณ ภาพภายนอก
ระดบัอดุมศกึษา 

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา มีการพฒันา
มาตรฐานและตัวบ่งชีส้ าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นเคร่ือง
สะท้อนให้สาธารณชนเห็นถึงผลการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเพ่ือให้
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่ างต่อเน่ือง โดย
หลกัการก าหนดตวับง่ชีใ้นการประเมิน ดงันี ้

1) ตัวบ่งชี ท่ี้ใช้พึงชีช้ัดถึงผลสัมฤทธ์ิของการจัดการศึกษาตาม
หลกัการวตัถปุระสงค์และแนวทางการจดัการศกึษา 
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2) ตวับ่งชีท่ี้ใช้พึงชีช้ดัถึงการใช้ปัจจยั กระบวนการ และผลของการ
จดัการศกึษาท่ีสอดคล้องกบัความมุง่หมายและหลกัการตามมาตรฐานการศกึษา 

3) ตวับ่งชีท่ี้ใช้มีจ านวนไม่มาก แต่ต้องมีความส าคญั ชัดเจน เป็นท่ี
ยอมรับร่วมกนัในหมูส่ถาบนัอดุมศกึษา 

4) ตวับ่งชีท่ี้และเกณฑ์ใช้พึงค านึงถึงรูปแบบ ความหลากหลายของ
สถาบนัอดุมศกึษา 

5) ตัวบ่งชีท่ี้ใช้พึงชีช้ัดถึงความสอดคล้องต่อเน่ืองกับกระบวนการ
ประกนัคณุภาพ องค์ประกอบและตวับง่ชีใ้นการประเมินคณุภาพภายในสถาบนัอดุมศกึษา 

6) ตัวบ่งชีท่ี้ใช้พึงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบนัการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

7) ตวับง่ชีท่ี้ใช้พงึมีความเป็นสากลเพ่ือยกระดบัมาตรฐานอดุมศกึษา
ให้เป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ  

1.5.1.4 หลกัเกณฑ์ในการก าหนดตวับง่ชีก้ารประเมินคณุภาพภายนอก 
ในการประเมินคณุภาพภายนอกส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คณุภาพการศกึษา ได้ก าหนดให้มีการประเมินคณุภาพภายนอก 3 ระดบั คือ ระดบัพืน้ฐาน ระดบั
อาชีวศึกษา และระดบัอุดมศึกษา โดยแบ่งตวับ่งชีท่ี้ใช้ในการประเมินคณุภาพเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุม่ตวับง่ชีพื้น้ฐาน กลุม่ตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ และกลุม่ตวับง่ชีม้าตรการสง่เสริม สรุปดงันี ้ 

1) กลุม่ตวับง่ชีพื้น้ฐาน หมายถึง กลุ่มตวับง่ชีท่ี้ประเมินภายใต้ภารกิจ
ของสถานศกึษา โดยก าหนดตวับง่ชี ้และเกณฑ์การประเมินบนพืน้ฐานท่ีทกุสถานศกึษาต้องมีและ
ปฏิบตัิได้ ซึ่งสามารถชีผ้ลลัพธ์และผลกระทบได้ดี และมีความเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพ
ภายใน 

2) กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์ หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชีท่ี้ประเมินผลผลิต
ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้สถานศึกษา รวมถึง
ความส าเร็จตามจดุเน้นและจดุเดน่ท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะสถานศกึษา โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบนั 

3) กลุ่มตวับ่งชีม้าตรการส่งเสริม หมายถึง กลุ่มตวับ่งชีท่ี้ประเมินผล
การด าเนินงานของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาเป็นผู้ ก าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันชีแ้นะ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและ
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ปัญหาสังคมท่ีเปล่ียนไป โดยมีเป้าหมายท่ีแสดงถึงความเป็นผู้ ชีน้ าสังคม อาทิ การรักชาติ การ
บ ารุงศาสนาและเทิดทนูพระมหากษัตริย์ และสิ่งเสพตดิ เป็นต้น 

1.5.1.5 การประเมินคณุภาพภายนอก (พ.ศ. 2544- 2558) 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้จัดการ

ประเมินคุณภาพภายนอกมาแล้ว จ านวน 3 ครัง้ (พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2558) โดยการประเมิน
คุณภาพภายนอกจะประเมินในเชิงผลลัพ ธ์ และผลกระทบจากการจัดการศึกษา ซึ่งมีความ
แตกต่างจากการประเมินคุณภาพภายในโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ท่ีเน้นการ
ประเมินในเชิงกระบวนการ การประเมินจะเน้นตามจุดเด่น หรือจุดเน้นของสถานศึกษาในแต่ละ
ระดบั โดยวิธีการและข้อมลูทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพโดยพิชญพิจารณ์ โดยผู้คณะผู้ประเมิน
ท่ีผ่านการอบรม และส านักงานรับรองมาตรฐานแต่งตัง้ให้เข้ามาประเมินสถานศึกษา เพ่ือ
ด าเนินการประเมินและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาซึ่งส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศกึษาได้ด าเนินการประเมินคณุภาพภายนอก จ านวน 3 ครัง้ สรุปได้ดงันี ้ (ส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา,  2554)  

การประเมินคณุภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) ประกอบด้วย 
8 มาตรฐาน 28 ตวับง่ชี ้โดยไม่มีการตดัสินผลการประเมิน แตเ่ป็นการประเมินเพ่ือยืนยนัสภาพจริง
ของสถานศกึษา ขณะเดียวกนัถือเป็นการสร้างความเข้าใจกบัสถานศกึษา เพ่ือให้ปฏิบตัไิด้ถกูต้อง
ตามหลกัการประกันคณุภาพการศึกษา เพ่ือช่วย “สะท้อนความจริง แสวงหาจุดเด่นสกดัจุดด้อย 
สร้างก าลงัใจ สนบัสนนุให้เกิดการพฒันา” แก่สถาบนัอดุมศกึษา 

การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) ประกอบด้วย 
7 มาตรฐาน  48 ตวับง่ชี ้เป็นการประเมินตามวตัถปุระสงค์ของ สมศ. ท่ีระบไุว้ในพระราชกฤษฎีกา
ของการจดัตัง้ สมศ. โดยน าผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบแรกมาใช้ในการพฒันาคณุภาพ
การศกึษา รวมทัง้ประเมินผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้เพ่ือการรับรองมาตรฐานการศกึษา  

การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2545-2558) ประกอบด้วย 
5 มาตรฐาน 20 ตวับ่งชี ้เป็นการประเมินเพ่ือยกระดบัมาตรฐานคณุภาพการศึกษาโดยพิจารณา
จากผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ โดยค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
สถานศกึษาซึง่การประเมินคณุภาพภายนอก 
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1.5.1.6 ปัญหาของการประเมินคณุภาพภายนอก 
จากการศึกษาเอกสารและข้อมูล มีนักวิชาการท่ีให้ความเห็นเก่ียวกับ

ปัญหาของการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา ดงันี ้ 

จ ารัส นองมาก  (2545) ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัญหาของการ
ประเมินการประเมินคณุภาพการศกึษา ดงันี ้  

1) ความเข้าใจท่ีไม่ถกูต้อง เน่ืองจากบคุลากรในวงการศกึษาบาง
กลุ่มยังขาดความเข้าใจว่าการประเมินเป็นการตรวจสอบเพ่ือจับผิดหรือการลงโทษ ซึ่งอาจเป็น
เพราะเคยชินกบัวิธีการท างานในอดีตท่ีเม่ือใดมีการตรวจประเมิน มกัเป็นเร่ืองของการจบัผิดและ  
ผู้ถูกประเมินจะถูกลงโทษเป็นผลตามมา ดงันัน้ เม่ือก าหนดให้มีระบบการประเมินท่ีหน่วยงาน  
ทางการศึกษาจะต้องปฏิบตัิ บุคลากรเหล่านีก็้จะเข้าใจว่าจะมีผู้มาคอยจับผิดมาคอยตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานนัน้ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวเป็นการสร้างทัศนคติท่ีไม่ถูกต้องต่อ  
การประเมิน 

2) ประเมินไม่เป็น เน่ืองจากไม่รู้ว่าองค์ประกอบของการประเมิน
จะต้องมีเกณฑ์ ซึ่งเป็นความคาดหวงัในการท างาน และมีการตรวจวดัการท างานในช่วงเวลาท่ีจะ
ประเมิน ผู้ประเมินไม่รู้ว่าอะไรเป็นเกณฑ์ อะไรเป็นการวดั ถ้าเป็นการประเมินผลการด าเนินงานก็
ไม่รู้จะตัง้ความคาดหวงัอย่างไร เพราะไม่มีการก าหนดเป้าหมายในการท างานท่ีชัดเจน ผลจาก
การปฏิบตังิานท่ีเป็นการวดัจงึไมรู้่จะเป็นการเปรียบเทียบอะไร 

3) แยกส่วนการประเมินกบัการปฏิบตัิงานจริง เน่ืองจากต้องการ
ประเมินเพ่ือให้มีเอกสารครบถ้วน ส าหรับการเสนอหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบ จึงมุ่งท่ีจะจดัท า
หลกัฐานตา่ง ๆ ให้สมบรูณ์ โดยไม่สอดคล้องกบัการปฏิบตังิานจริง หรือบคุลากรทุม่เทเวลาท างาน
ไม่เตรียมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการประเมิน โดยละเลยหน้าท่ีประจ า เช่น ผู้ เป็นครูก็ละเลยการ
สอนจนท าให้ถกูวิพากษ์วิจารณ์ว่ายิ่งประเมินมากเด็กยิ่งโง่ ซึ่งความจริงแล้วถ้าครูประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานจริงของตน ก็สามารถน าผลการประเมินมาปรับปรุง พฒันาการปฏิบตัหิน้าท่ีจดักิจกรรม
การเรียนการสอนให้ดีขึน้ และจะเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนมากขึน้  

4) ผู้ถกูประเมินไม่กล้ารับความจริง เน่ืองจากการประเมินแต่ละ
ครัง้จะต้องมีทัง้ดีและไมดี่ ผู้ถกูประเมินบางคนไม่กล้ายอมรับความจริง ถ้าเร่ืองไหนประเมินแล้วว่า
ไม่ดี ก็จะไม่พอใจผู้ประเมิน ผู้ ประเมินจึงพยายามหลีกเล่ียงสิ่งท่ีผู้ ถูกประเมินไม่พอใจ ผลการ



  22 

ประเมินจงึไม่ถกูต้องตามความเป็นจริง การปรับปรุงแก้ไขโดยอาศยัผลการประเมินท่ีคลาดเคล่ือน
จากความเป็นจริงก็แก้ได้ไมต่รงจดุ และคลาดเคล่ือนไปด้วย 

5) ใช้ผลการเมินไม่คุ้ ม เน่ืองจากวัตถุประสงค์ส าคัญของการ
ประเมิน คือ การน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานตอ่ไป แต่ถ้าประเมินแล้วเก็บไว้
เฉย ๆ ไม่น าผลไปใช้ หรือประเมินเพ่ือให้คนอ่ืนตรวจสอบเพ่ืออย่างเดียว ก็นบัวา่ใช้ผลการประเมิน
ไม่คุ้ม เพราะในการประเมินแตล่ะครัง้ หน่วยงานต้องเสียคา่ใช้จ่ายมาก เสียเวลา และก าลงัคนใน
การท างานมาก ถ้าไมใ่ช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันาหนว่ยงานตอ่ไปก็ถือว่าไมคุ่้ม        

6) เกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพภายนอกไม่สัมพันธ์
หรือไมส่อดคล้องกบัเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคณุภาพภายในของแตล่ะระดบัการศกึษา 

7) ปัญหาในการตีความเกณฑ์ของผู้ประเมินภายนอกแต่ละคน 
ในแต่ละระดบัการศึกษากับหลกัฐานท่ีใช้ประกอบตามเกณฑ์ในการประเมิน มีความแตกต่างกัน 
จึงไม่แน่ใจว่าการด าเนินการของสถานศึกษาได้มีหลักฐานหลักตามข้อก าหนดของเกณฑ์การ
ประเมินหรือไมอ่ยา่งไร 

8) เม่ือสมศ.รับรองคุณภาพการศึกษาแล้วจะมีกระบวนการ
ตดิตามตรวจสอบถึงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของการประเมินภายนอกในแตล่ะรอบ (รอบ
ละ 5 ปี) โดยมีทิศทางและกระบวนการเป็นอย่างไร เพราะสถานศึกษาแต่ละแห่งต่างมีแผน
ยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนท่ีปรับเปล่ียนตามความเปล่ียนแปลง
อนัรวดเร็วของสงัคมอาเซียนและสงัคมโลกอยูเ่ฉพาะ  

ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2558) ได้สรุปปัญหาท่ีพบ
จากการประเมินคณุภาพภายนอก ดงันี ้ 

1) ขาดความตอ่เน่ืองเชิงนโยบาย ประเทศไทยมีระบบการบริหาร
ท่ียึดหลกัตามผู้บริหาร รูปแบบการศกึษาของไทยถกูปรับเปล่ียนตามแนวคิดของผู้บริหารในแตล่ะ
ช่วง ท าให้นโยบายด้านการศึกษาต่าง ๆ ไม่ได้รับการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ขาดโรดแมพ  
การบริหารการศึกษาในระยะยาว ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาไทย โดยปัญหาท่ีเห็นเป็น
รูปธรรม อาทิ นโยบายการปรับหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานจากรายวิชาเป็นกลุม่สาระการเรียนรู้
ท าให้วิชาส าคัญถูกกลืนหายไป เช่น ศีลธรรม ประวัติศาสตร์ และหน้าท่ีพลเมือง ส่งผลให้  
ตวัป้อนเข้าสู่อุดมศึกษาขาดคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาว นโยบาย  
ไม่มีตกซ า้ชัน้ แต่ปรากฏว่ามีเด็กท่ีอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในปัจจบุนัมากถึงร้อยละ 30 ทัว่ประเทศ 
นโยบายการบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็ก มีการเปล่ียนแปลงบ่อยขาดความชดัเจน ในขณะท่ี
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สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีมากถึงประมาณ 20,000 แหง่ สง่ผลให้เกิดปัญหา
ครูไม่ครบชัน้ นโยบายการปรับเงินเดือนปริญญาตรี เป็นการเพิ่มคา่นิยมปริญญา ส่งผลกระทบตอ่
อัตราการเข้าเรียนของนักศึกษาด้านอาชีวศึกษาลดต ่าลง ท าให้ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลน
แรงงานฝีมือ เพราะผู้ เรียนเลือกเรียนสายสามัญในระบบอุดมศึกษามากเกินความจ าเป็น ทัง้ท่ี  
สว่นหนึง่จบมาแล้วตกงานหรือต้องท างานต ่ากว่าวฒุิการศกึษา ฯลฯ  

2) การขาดการก ากับเชิงปริมาณส่งผลให้เกิดปัญหา อาทิ  
การเปิดหลกัสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนมากกว่าความจ าเป็นและความต้องการ
ของสังคมท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การลงทุน และกลายเป็นความสูญเปล่า  
ทางการศึกษา การเปิดหลกัสูตรท่ียงัไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสงักัด ท าให้นกัศึกษาท่ี
จบออกไปไม่มีวฒุิการศกึษารองรับ ท าให้ไม่สามารถหางานได้ รวมถึงข้อมลูด้านการศกึษาไม่เป็น
ปัจจุบนั เช่น ข้อมูลจ านวนอาจารย์ จ านวนผู้ เรียน ขาดการจดัเก็บอย่างเป็นระบบ ขาดการจดัส่ง
ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบนั และขาดการก ากับดแูลจากส่วนกลาง ท าให้มีความคลาดเคล่ือนด้านข้อมูล
อนัสง่ผลกระทบตอ่การตดัสินใจเชิงนโยบาย ฯ 

3) การขาดการควบคุมคุณภาพ ด้วยสถานภาพทางเศรษฐกิจ
และสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ือการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนการปรับเปล่ียนสถานภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา ส่งผลให้การจัดการศึกษามุ่งเน้นการจัดการเชิงธุรกิจ การศึกษากลายเป็น
สินค้า ท่ีจดัขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน คณุภาพอาจารย์และหลกัสตูรยงัไม่เอือ้ต่อ
การผลิตบณัฑิตอดุมศกึษาท่ีมีคณุภาพ เชน่ สถาบนัอดุมศกึษามุ่งเป็นมหาวิทยาลยัสมบรูณ์แบบมี
การขยาย ตวัของมหาวิทยาลยั คณะ/ภาควิชาอย่างตอ่เน่ืองแตก่ารผลิตอาจารย์ท่ีมีคณุภาพไม่ทนั
ต่อการขยาย ตวั อาจารย์ได้รับการพัฒนาไม่เพียงพอ ผลงานวิจยัมีน้อยและไม่ตอบสนองความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในพื น้ ท่ี  นอกจากนีก้ารกระจายอ านาจการบริหารให้กับ  
สภามหาวิทยาลัยซึ่งมีอ านาจในการอนุมัติหลักสูตรและการเปิดการเรียนการสอนส่งผลให้มี
หลักสูตร และการจัดการศึกษานอกท่ีตัง้จ านวนมาก ทัง้ท่ีหลายแห่งขาดความพร้อม ไม่ว่าด้าน
เคร่ืองมือ สถานท่ี และบคุลากร ดงันัน้คณุภาพของสภามหาวิทยาลยัจึงมีผลตอ่คณุภาพการศกึษา
ทัง้ในระดบัมหาวิทยาลยัและภาพรวมของประเทศ  

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ ถึงแม้วา่ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศึกษาได้จดัให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกทุกระดบัอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2544 – 2558 รวมถึงมีการพัฒนาเกณฑ์การประเมินและตวับ่งชีก้ารประเมินคุณภาพภายนอก
ตามล าดบั แต่ยงัพบปัญหาในการจัดการศึกษา รวมถึงปัญหาในประเมินคณุภาพภายนอก เช่น 
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ปัญหาด้านความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การประเมิน และตัวบ่งชี ้ไม่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศกึษาท่ีมีความแตกตา่งกนั ปัญหาเก่ียวกบัความเข้าใจเก่ียวกบัตวับง่ชีข้องผู้ประเมิน รวมถึง
บลุากรทางการศกึษาท่ีเก่ียวข้อง  

1.5.2 การประกนัคณุภาพภายใน  
1.5.2.1 ความหมายของการประกนัคณุภาพภายใน  

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ให้ความหมายวา่ การประกนัคณุภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของ
สถานศกึษานัน้เอง หรือโดยหนว่ยงานต้นสงักดัท่ีมีหน้าท่ีก ากบั ดแูลสถานศกึษานัน้ และในมาตรา 
47 ก าหนดว่า ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาทกุระดบัประกอบด้วย ระบบการประกนัคณุภาพภายใน และระบบการประกนัคณุภาพ
ภายนอกตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด  
ในกฎกระทรวง โดยมีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ควบคุมดูแลการจัด
การศกึษาของสถาบนัอดุม ศกึษาให้เป็นไปอยา่งมีคณุภาพ  

1.5.2.2 ระบบประกนัคณุภาพภายใน  
ภายหลงัจากท่ีพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 มีผลบงัคบั

ใช้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชมุเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2543 ได้มีมติเห็นชอบกบัระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต่อมาได้จัดท าประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2545 โดยสาระส าคญัของประกาศฉบบันีร้ะบุให้ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีหน้าท่ีสนบัสนนุและส่งเสริมสถาบนั อดุมศึกษาจดัท าระบบการประกันคณุภาพ
การศกึษาภายในตามภารกิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้
ให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา
จากภายใน หรือโดยหนว่ยงานต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคณุภาพจากภายนอก 
รวมถึงสนบัสนนุให้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในระดบัอดุมศกึษาขึน้ในแตล่ะ
คณะวิชาหรือสถาบนัอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและ
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ประเมินระบบกลไกและประเมินผลการด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของแตล่ะ
คณะวิชาหรือสถาบนัอดุมศกึษา (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา,  2558) 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2546 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จดัท า
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 โดยสาระส าคัญเก่ียวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบบันีย้ังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบบัเดิม โดยรวมการประกันคณุภาพภายใน
และภายนอกของการศึกษาทุกระดบัไว้ในฉบบัเดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกัน
คณุภาพภายในระดบัอุดมศึกษาท าหน้าท่ีหลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบ หรือออกประกาศ
ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายในระดบัอดุมศกึษาเพ่ือสง่เสริม 
สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอ แนะแนวทางปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการศึกษา
แก่สถานศึกษาโดยน าผลการประเมินคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง นอกจากนีย้ังมีการปรับเปล่ียนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ประกอบด้วย การประเมินคณุภาพ การติดตามตรวจสอบคณุภาพ และการพฒันาคณุภาพ และ
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสงักัดจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครัง้
ในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทัง้เปิดเผยผลการติ ดตาม
ตรวจสอบคณุภาพการศกึษาตอ่สาธารณชน 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พฒันาการประกันคณุภาพภายในให้เป็นระบบมากยิ่งขึน้ ด้วยการก าหนดให้สถาบนัอุดมศึกษา  
มีการติดตามตรวจสอบคณุภาพ และการประเมินคณุภาพอยา่งน้อยหนึ่งครัง้ในรอบสามปี รวมถึง
ต้องเปิดเผยผลการตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาแก่สาธารณชนให้รับทราบด้วย 

1.5.2.3 พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สรุปดังนี ้  
(คณะกรรมการประกนัคณุภาพการอดุมศกึษา, 2558) 

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พฒันาระบบประกนัคณุภาพ
ภายในโดยให้สถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งมีการประเมินผลการด าเนินงานทุกปีการศึกษาตัง้แต่ปี
การศกึษา 2550 โดยเพิ่มเติมประเด็นการประเมินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะสถาบนั ตวับ่งชีท่ี้ใช้
ในการประเมินผลการด าเนินงานประกอบด้วย ตวับง่ชีท่ี้เป็นปัจจยัน าเข้า กระบวนการและผลผลิต
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หรือผลลัพธ์ ท่ีครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนอง
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานต่าง  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับตวับ่งชีก้ารประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ภายใต้หลักการ
ส าคญัคือไมเ่ป็นภาระซ า้ซ้อนในการปฏิบตังิานของสถาบนัอดุมศกึษา ทัง้นีต้วับง่ชีส้ว่นใหญ่เป็นตวั
บง่ชีท่ี้เน้นกระบวนการ  

ต่อมาในปี  พ .ศ. 2553 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา               
ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอีกครัง้ และยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรกโดยน า
แผนพัฒนาการศึกษาระดบัอดุมศกึษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษากรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐาน หลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา มาตรฐาน
เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่าง ๆ ของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน ในการพฒันาตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์การประกันคณุภาพภายในรอบท่ีสองจะ
มุง่เน้นการประเมินเฉพาะปัจจยัน าเข้าและกระบวนการ เป็นหลกั ทัง้นี ้เกณฑ์ท่ีพฒันาขึน้ในรอบนี ้
มีความแตกต่างจากเม่ือ ปีพ.ศ. 2550 กล่าวคือ มีการก าหนดประเภทเกณฑ์มาตรฐานทัว่ไปท่ีใช้
กับทุกกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา ได้แก่ 
กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรีกลุ่ม ค 1 สถาบันเฉพาะทางท่ีเน้นระดับบัณฑิตศึกษา  
กลุ่ม ค 2 สถาบนัเฉพาะทางท่ีเน้นระดบัปริญญาตรี และกลุ่ม ง สถาบนัท่ีเน้นการวิจยัขัน้สูงและ
ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดบัปริญญาเอกตามนิยามท่ีก าหนดในประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ  เร่ืองมาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา 

จากนัน้ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดย
คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในระดบัอุดมศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวทางการพฒันาระบบ
การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัอดุมศกึษา โดยให้พิจารณาเพิ่มเตมิในสาระท่ีเก่ียวข้อง
ในกรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพฒันาการศกึษาระดบั 
อดุมศกึษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอดุมศกึษา มาตรฐานสถาบนัอดุมศกึษา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548 รวมทัง้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทัง้นี ้ได้ก าหนดให้มีการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 3 
ระดบั คือ ระดบัหลักสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
การ ศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอ่ืน  ๆ ท่ีจ าเป็น 
ส าหรับการพฒันาตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในทัง้ระดบัหลกัสตูร คณะ 
และสถาบนั ด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตวับ่งชีท่ี้เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผล
ลพัธ์ภายใต้การด าเนินการตามตวับ่งชีก้ระบวนการดงักล่าวด้วย ซึ่งได้ก าหนดหลกัการพัฒนาไว้
ดงันี ้ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. 2558 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย  
6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การก ากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน และ 6) สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ ตวับง่ชีแ้ละเกณฑ์การประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตรครอบคลุมเร่ืองการส่งเสริม พัฒนานักศึกษา การวาง
ระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
(โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจยัของคณาจารย์ ส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ตา่ง ๆ การ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทัง้คุณภาพบัณฑิตซึ่งจะ
พิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของ
นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) การท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม และ 5) การบริหารจดัการ ตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศึกษา
ภายในระดบัคณะจะครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพ่ือสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน
ของแต่ละหลกัสตูรท่ีคณะ ดแูลรวมทัง้ กิจกรรมนกัศึกษา การบริการนกัศึกษา การให้บริการทาง
วิชาการ การวิจยั การบริหารจดัการและการประกนัคณุภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย  
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย 3) การบริการวิชาการ 4) การท านุบ ารุง
ศิลปะและวฒันธรรม และ 5) การบริหารจดัการ ตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศึกษา
ภายในระดบัสถาบนั จะเป็นไปตามมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศกัยภาพ
และความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน  
ด้านการบริหารจัดการมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
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ประกอบด้วย ด้านการผลิตบณัฑิต ด้านการวิจยั ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สงัคม ด้านการ
ท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ทัง้นี ้ควรมุ่งเน้นการประกนัคณุภาพการด าเนินการของสถาบนัเพ่ือ
สนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนของแตล่ะคณะ โดยครอบคลมุ ในด้านกายภาพและภารกิจของ
สถาบนัรวมถึงการประกนัคณุภาพในภาพรวม 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามีการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2557 โดยได้มี
การก าหนดองค์ประกอบและตวับ่งชีท่ี้สอดคล้องกับการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดบั
คณะ และสถาบัน ครอบคลุมระบบคุณภาพ ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คณุภาพ การประเมินคุณภาพและการพฒันาคุณภาพเพ่ือให้บณัฑิตมีคณุภาพ และสร้างความ
มัน่ใจให้กบัผู้ใช้บณัฑิตและสงัคม 

1 .5 .2 .4  ก ระบวนการและวิ ธี การป ระ กัน คุณ ภ าพการศึ กษ าภ ายใน   
(ระหวา่งปีการศกึษา 2557 – 2561) สรุปดงันี ้(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา,  2558) 

แนวทางการจดักระบวนการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในตามวงจร
คุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คือการวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do)  
การประเมินคณุภาพ (Check /Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act)  

1) การวางแผน (Plan: P) หมายถึง กระบวนการวางแผนการประเมิน
ตัง้แต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านีม้าใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้อง
เก็บข้อมูลตัง้แต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิม หรือตัง้แต่เดือน
สิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศกึษาตามอาเซียน 

2) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do: D) หมายถึง การด าเนินงาน
และเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตัง้แต่ต้นปีการศึกษา คือ  เดือนท่ี 1 – เดือนท่ี 12 ของ 
ปีการศกึษา (เดือนมิถนุายน –พฤษภาคม ปีถดัไป หรือเดือนสิงหาคม–กรกฎาคม ปีถดัไป) 

3 )  ก า รป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ  (Check /Study: C/S) ห ม า ย ถึ ง  
การด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบนั ระหว่างเดือนมิถุนายน – 
สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตลุาคม ของปีการศกึษาถดัไป 

4) การเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act: A) หมายถึง  วางแผน
ปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร 
ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คณุภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทัง้ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั) 
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มาจดัท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีและเสนอตัง้งบประมาณปีถัดไปหรือจดัท าโครงการพฒันาและ
เสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

1.5.2.5 แนวทางการประกันคุณภาพศึกษาภายในสรุปดังนี ้(จ ารัส นองมาก, 
2545)    

การวางแผน (Plan) คือ การคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพ่ือจะท างานให้
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนต้องมีการก าหนดวตัถปุระสงค์ เปา้หมาย แนวทางการ
ด าเนิน งาน ผู้ รับผิดชอบ ระยะเวลา และทรัพยากรท่ีต้องใช้เพ่ือให้งานบรรลุ งานในส่วนนีข้อง
สถานศึกษาคือ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ประกอบด้วย แผนงาน งาน 
โครงการท่ีสถานศกึษาจะด าเนินการเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ 

การปฏิบตัิตามแผน (Do) คือ การด าเนินการต่อเน่ืองจากการวางแผน 
กล่าว คือผู้ เก่ียวข้องจะต้องด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้เป็นไปตามลักษณะงาน ระยะเวลา 
และความรับผิดชอบของแตล่ะส่วน โดยผู้บริหารอาจจะต้องนิเทศ แนะน า ก ากบั ติดตาม หากพบ
ปัญหาและอปุสรรคอะไรก็คอยแนะน าช่วยเหลือให้งานทัง้ปวงได้เป็นไปตามท่ีตัง้ก าหนดไว้ 

การตรวจสอบ (Check) คือ การประมาณค่าการด าเนินงานว่ามีจุดเด่น 
จดุด้อย มากน้อยเพียงใดโดยการเปรียบเทียบระหวา่งกบัสิ่งท่ีคาดหวงัเอาไว้กบัสิ่งท่ีท าได้จริงถ้าสิ่ง
ท่ีท าได้จริง น้อยกว่าท่ีคาดหวงัเอาไว้ แสดงว่าไม่ดี ต้องปรับปรุงแก้ไข การประเมินในขัน้ตอนนี ้
มุง่เน้นท่ีจะได้ทราบสภาพการด าเนินงานจริงวา่เป็นไปแคไ่หน จะต้องปรับปรุงแก้ไขอยา่งไรผลจาก
การประเมินจงึมุง่เพ่ือพฒันางานมากวา่การจบัผิดผู้ปฏิบตัิ 

การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) คือ การน าผลจากการ
ประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนางาน กล่าวคือ ถ้าผลการปฏิบตัิในช่วงเวลาท่ีผ่านมายังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย จะต้องแสวงหาวิธีด าเนินการให้เหมาะสมกว่าเดิม แต่จะผลงานเป็นไปตาม
เป้าหมายแล้ว ในการด าเนินการต่อไปก็จะเป็นการปรับเปล่ียนเป้าหมายให้สูงขึน้ จะได้เป็นการ  
ท้าทายการท างานของบุคลากร และเป็นการสร้างหลกัประกันว่าการด าเนินการขององค์กรมีแต่
พฒันาขึน้เร่ือย ๆ ไมห่ยดุอยูก่บัท่ี 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะเกิด
ประสิทธิภาพสถาบนัอุดมศึกษาต้องมีการด าเนินงาน หรือมีกระบวนในการควบคุมการบริหาร
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่นิยมใช้กระบวนการ PDCA 
ประกอบด้วย การวางแผน (P) การด าเนินงานตามแผน (D) การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพ(C) 
และการปรับปรุงคณุภาพ (A) 
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1.5.2.6 ความเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน
คณุภาพภายนอก สรุปดงันี ้(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา,  2558) 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการควบคุมดแูลปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
คณุภาพมีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพอย่างสม ่าเสมอ ด้วยเหตุนี ้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทัง้ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเน้นการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาดังนัน้ความเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการ
ประเมินคณุภาพภายนอกจงึเป็นสิ่งจ าเป็น ได้แสดงให้เห็นความเช่ือมโยง ตามแผนภาพดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 2ความสมัพนัธ์ระหวา่งการประกนัคณุภาพภายในกบัการประเมินคณุภาพภายนอก 
ท่ีมา: ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา. (2554) 
 

จาก ท่ี กล่ า วม าส รุป ได้ ว่ า  ระบบป ระกัน คุณ ภ าพภ ายมุ่ ง เน้ น 
การควบคุมดูแล ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ซึ่งต่างจากการประเมิ น
คุณภาพภายนอกท่ีเน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ ดังนัน้   
หากสถาบนัอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การประเมิน
คณุภาพการศึกษาทัง้การศึกษาภายในและการประเมินคณุภาพภายนอกมีประสิทธิภาพตามไป
ด้วย   
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1.5.2.8 การประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษาในตา่งประเทศ 
จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการประกันคุณ ภาพการศึกษา

ระดบัอดุมศกึษาในตา่งประเทศ สรุปดงันี ้ 
1) ประเทศญ่ีปุ่ นได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศท่ีมีคุณภาพ

การศึกษาอันดับสองของโลก ระบบการศึกษาของประเทศญ่ีปุ่ นได้รับต้นแบบมาจากระบบ
การศกึษาของประเทศองักฤษ ฝร่ังเศส และสหรัฐอเมริกา ซึ่งจากการศกึษาพบว่าระบบการศกึษา
ของประเทศญ่ีปุ่ นแบง่ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดับปฐมวยั ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา ระดบั
อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของญ่ีปุ่ น ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาต ิ
มหาวิทยาลยัของรัฐ ซึ่งเปิดสอนระดบัปริญญาตรีบางสาขา แยกเป็นมหาวิทยาลยัประจ าจงัหวดั 
และมหาวิทยาลัยประจ าเมือง มหาวิทยาลัยของรัฐท่ีเปิดสอนเฉพาะสาขาวิชา เปิดสอนระดับ
ปริญญาตรีถึงบัณฑิตศึกษา และมหาวิทยาลัยเอกชน อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวง
การศกึษา วฒันธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญ่ีปุ่ นมีหนว่ยงานประกนัคณุภาพ
ทั ง้หมด 4 หน่ วยงาน ได้แก่  1) National Institution for Academic Degree and University 
Evaluation 2 ) Japan University Accreditation Association 3 ) Japan Institution for Higher 
Education Evaluation และ  4 ) Japan Association for College Accreditation สถาบันอุดม 
ศึกษาของญ่ีปุ่ นจะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในรอบ 7 ปี ส่วนระดบั
หลกัสตูรวิชาชีพจะได้รับการประเมินอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในรอบ  5 ปี หากสถานศกึษาไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานอาจต้องเฝา้ตดิตามโดยรับการประเมินบอ่ยครัง้ขึน้ รวมถึงชว่งเวลาของการรับรอง
มาตรฐานจะสัน้ลง ส่วนการประเมินส่วนการประเมินคณุภาพภายนอกของคณะวิชาท่ีเ ปิดสอน
ระดบับณัฑิตศกึษาอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในรอบ 5 ปี การประเมินคณุภาพภายนอกจะใช้ตวับง่ชีข้อง
การประกนัคณุภาพภายในเป็นตวับ่งชี ้และใช้เกณฑ์การประเมินคณุภาพภายนอก เพ่ือยืนยนัผล
การด าเนินงานการประกันคณุภาพ ทัง้นีผ้ลการประเมินคณุภาพภายนอกจะมีผลต่อการจดัสรร
งบประมาณของรัฐบาล โดยมหาวิทยาลยัท่ีมีผลการประเมินดีจะมีโอกาสได้รับการสนบัสนนุด้าน
งบประมาณจากรัฐบาลมากขึน้ไปด้วย (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา
, 2555) 

2) ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศท่ีมีการศึกษาอยู่ท่ีอันดบัสามของ
โลก และอันดบัท่ีหนึ่งในอาเซียน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสิงคโปร์ แบ่งออกเป็น 
3 ระดบั ได้แก่ ระดบัปฐมวยั ระดบัขัน้พืน้ฐาน และระดบัอนุปริญญาและสายอาชีพ ใช้ระบบการ
รับรองมาตรฐานแบบสมคัรใจเป็นระบบท่ีให้การรับรองมาตรฐานโดยสภาการศึกษาภาคเอกชน 
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โดยมีการประเมินด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการแก่นักศึกษา (ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา, 2555) 

3) ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ีมีการศึกษาอันดับสิบส่ีของ
โลก ระบบการศึกษามีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปขึน้อยู่กับแต่ละมลรัฐ แต่ระบบ  
การจดัการศกึษาของทัง้ประเทศยงัคงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ระบบการศกึษาของสหรัฐอเมริกา
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา และ
ระดบัอดุมศกึษา อยู่ภายใต้การก ากบัดแูลของทบวงการศกึษา (Bureau of Education) จดัตัง้ในปี 
ค.ศ. 1967 และมีการพฒันาการอย่างต่อเน่ืองทัง้ในด้านของจ านวนสถาบนัท่ีเปิดสอนและความ
หลากหลายของสาขาวิชาการ ส่วนการประเมินคุณภาพจะเป็นการประเมินโดยหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกท่ีได้รับการรับรองจากรัฐบาลกลาง และมีองค์กรของรัฐบาลท าหน้าท่ีในการก ากบั 
คือ The Council for Higher Education Accreditation (CHEA) ทัง้นีรู้ปแบบในการประเมินจะมี
ความหลากหลาย และเป็นการประเมินตามบริบทของสถานศกึษา หลกัสูตร หรือสาขาวิชา โดยมี
วิธีการและเกณฑ์การประเมินทัง้ในแบบเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ การประเมินผลจะพิจารณา
จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนกัศกึษาเป็นหลกัอาทิเช่น ผลการทดสอบของนกัศกึษา การวดั
พัฒนาการความรู้และความถนัดทั่วไป และสมรรถนะเม่ือออกไปท างานนอกสถานศึกษา จะ
ประเมินโดยหน่วยงานหรือองค์กรกลางอิสระท่ีได้รับรองจากรัฐบาลกลางการประเมินจะ
ประกอบด้วยรายงานการประเมินตนเอง การตรวจเย่ียมพืน้ท่ี มีการประเมินจุดแข็ง จุดท่ีควร
พัฒนาและศักยภาพในการปรับปรุงพัฒนาของสถาบันการศึกษานัน้  ทั ง้นี ก้ารรับรอง
สถาบนัอดุมศกึษาในสหรัฐอเมริกา มิได้มีข้อกฎหมายบงัคบัโดยตรง แตเ่ป็นไปตามความสมคัรใจ
ของสถาบนัอุดมศึกษา นอกจากนีย้งัมีหน่วยงานรับรองเฉพาะเพ่ือท าหน้าท่ีรับรองโปรแกรมวิชา 
ซึ่งผลิตบณัฑิตออกไปปฏิบตัิทางวิชาชีพ ซึ่งจะเก่ียวข้องโดยตรงกบัสมาคมวิชาชีพเฉพาะทางด้วย 
(ประเสริฐ สทุธิประสิทธ์, 2545) 

4) ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศท่ีมีการศกึษาอยูท่ี่อนัดบัสิบหกของ
โลกเน่ืองจากประเทศนิวซีแลนด์เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษมาก่อน จึงได้รับการถ่ายทอด
วฒันธรรมและระบบการศึกษาแบบองักฤษมาใช้จนถึงปัจจุบนั และท าให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศ
หนึ่งท่ีมีการศึกษาท่ีมีคณุภาพและเป็นท่ียอมรับทัว่โลก  ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาของ
ประเทศนิวซีแลนด์ แบง่ออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่ ระดบัขัน้พืน้ฐาน และระดบัอดุมศกึษา อยู่ภายใต้
การก ากบัดแูลของส านกังานรับรองคณุวฒุิทางการศกึษาของนิวซีแลนด์ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีก าหนด
มาตรฐานและคุณลักษณะของผู้ จบการศึกษาทุกระดบัการศึกษา และเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
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ประเมินตนเอง เพ่ือรักษาและปรับปรุงคณุภาพประเมินผลลพัธ์ท่ีผู้ เรียนจะได้รับ ซึ่งเคร่ืองมือการ
ประเมินตนเองเน้นการระบแุละการตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการและแนวปฏิบัติของสถาบันท่ีสถานศึกษาจัดการประเมินตนเอง 
(ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา,  2555)   

5) สาธารณ รัฐเอสโตเนียได้จัดตั ง้หน่วยงาน Estonia Quality 
Agency of Higher and Vocational Education, Archimedes Foundation (EKKA) เพ่ื อก ากับ
ดแูลคณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษาและอาชีวศกึษาแห่งชาติ รวมถึงการส่งเสริมคณุภาพด้าน
การศึกษา เพิ่มศักยภาพการแข่งขันโดยการประเมินภายนอกรวมถึงการรับรองสถาบัน และ  
มีภารกิจส าคญั คือ การให้การรับรองสถาบนัอุดมศึกษา การประเมินคณุภาพของกลุ่มสาขาวิชา  
ท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินความสอดคล้องของหลกัสตูรการจดัการศกึษา ผลการประเมินคณุภาพ
จะมาจากการตัดสินใจของคณะกรรมการ ซึ่งจะเป็นคณะบุคคลท่ีตัดสินผลการประเมิน และ
ก าหนดว่าการประเมินต่อไปจะเกิดขึน้ในรอบระยะเวลา 7 ปี หรือในเวลาท่ีสัน้ลงตามระดับ
คณุภาพสถาบนัการศึกษา รวมถึงให้ข้อเสนอแนะท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับสถาบนัการศึกษา และ  
ไม่มีการลงโทษสถาบันการศึกษา มีเพียงการให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเพ่ือการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษา และปรับปรุงคุณภาพของการจัดการศึกษา รวมถึงรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพของสถาบันการศึกษาต่อกระทรวง ศึกษาธิการและการวิจัยทราบ ในกรณีท่ี
คุณภาพการศึกษาของสถาบันนัน้ถดถอยลงอย่างมีนัย ส าคัญ เม่ือเทียบกับผลการประเมิน
คณุภาพก่อนหน้านี ้เพ่ือให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการและการวิจยัจะท าหน้าท่ีก ากบัดแูล
ตอ่ไป (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา,  2555)   

สรุปได้ว่าจากการศึกษารูปแบบการกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
ชัน้น าของโลกด้านการศึกษาดงักล่าวพบว่าแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของ
ประเทศ และทกุประเทศจะมีความคล้ายกนักล่าวคือ มีการประกนัคณุภาพภายในท่ีเข้มแข็ง และ
เป็นระบบ รวมถึงมีการประกนัคณุภาพทัง้ในระดบัหลกัสตูรและระดบัสาขาวิชา ซึง่ประเทศไทยได้
ริเร่ิมการน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรมาใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2557 นอกจากนีย้ังมีความแตกต่างในเร่ืองของระยะเวลาในการประเมิน
คณุภาพอย่างน้อยหนึง่ครัง้ในรอบเวลา 5 – 7 ปี ส่วนประเทศไทยก าหนดให้มีการประเมินคณุภาพ
การศกึษาภายในทกุปีการศกึษา 
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1.6 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
1.6.1 ความหมายของหลกัสตูร  

ค าว่า “หลักสูตร” แปลมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า  “Curriculum” ซึ่งมี 
รากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “currere” หมายถึง “running course” หรือเส้นทางท่ีใช้วิ่งแข่ง  
(ใจทิพย์ เชือ้รัตนพงษ์,  2539) จากการศึกษาเอกสาร และรายงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับหลักสูตร 
มีผู้ให้ความหมายของค าวา่หลกัสตูรไว้อยา่งหลากหลาย ดงันี ้

ศกัดิ์ศรี ปาณะกลุ (2543) ให้ความหมายของหลกัสตูรวา่ หมายถึงข้อก าหนด
เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ท่ี เขียนขึ น้ อย่ างเป็ นทางการ ห รือผ่ านการยก ร่าง  
อย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย รายละเอียดของหลักการ จุดหมาย โครงสร้างเนือ้หา กิจกรรม 
แนวทางหรือวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือ การวดัผลและประเมินผล รวมทัง้ข้อก าหนด
เก่ียวกบัเวลาของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

นิรมล ศตวฒุิ (2543) ให้ความหมายของหลกัสตูรวา่ หมายถึง ประสบ การณ์ 
การเรียนรู้ทัง้หมดท่ีผู้ รับผิดชอบจดัการศึกษาจัดให้แก่ผู้ เรียน ซึ่งประสบการณ์การเรียนรู้เหล่านี ้
ครอบคลุมตัง้แต่ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ได้แก่ ประสบการณ์เรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ใน
จดุหมายของหลกัสูตร ประสบการณ์ในขัน้ด าเนินการ อนัได้แก่ ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีผู้ เรียน
ได้รับจากเนือ้หา วิชา และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
เป็นผลของการจัดการเรียนการสอนอันได้แก่ประสบการณ์ท่ีผู้ เรียนได้รับไปแล้ว และจะน าไปใช้
ตอ่ไปโดยสรุปผลท่ีได้จากแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และการประเมินหลกัสตูร 

 ใจทิพย์  เชือ้รัตนพงษ์ (2539) ให้ความหมายของหลกัสตูรดงันี ้ 
1.6.1.1 หลักสูตร คือ รายวิชาห รือเนื อ้หาท่ี เรียน (Curriculum as 

Subjects and Subject Master) หรือเนือ้หาท่ีจัดเตรียมไว้ในผู้ เรียนในระดับใดระดับหนึ่ง หรือ
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึง่หลกัสตูรในความหมายนีไ้ด้เป็นท่ียอมรับตัง้แตใ่นอดีต และยงัคงเข้าใจกนั
อยู่ในปัจจบุนัผู้ ท่ีให้ความหมายในหลกัสตูรนี ้ได้แก่ กู๊ด (Good) ได้ให้ความหมายวา่ “หลกัสตูร คือ
กลุ่มรายวิชาท่ีจดัไว้อย่างมีระบบ หรือล าดบัท่ีบงัคบัจนจบการศึกษา หรือเพ่ือรับประกาศนียบตัร
ในสาขาวิชาหลกั” 

1.6.1.2 หลักสูตร คือ  จุดหมาย ท่ีผู้ เ รียนพึ งบรรลุ  (Curriculum as 
Objects) นกัศกึษาและผู้ เก่ียวข้องกบัหลกัสตูรบางกลุ่มได้ใช้จดุหมายและจุดประสงค์ท่ีผู้ เรียนพึง
บรรลเุป็นฐานในการวางแผนหลกัสตูร ดงันัน้หลกัสตูรในความหมายของคนกลุ่มนีจ้ึงหมายถึงสิ่งท่ี
นกัเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน เพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายและจดุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้ 
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1.6.1.3 หลกัสตูร คือ แผนส าหรับการจดัโอกาสเรียนรู้หรือประสบการณ์
ท่ีคาดหวังแก่ผู้ เรียน (Curriculum as Plan) มุ่งเน้นแสดงเก่ียวกับจุดหมายหรือวตัถุประสงค์การ
ออกแบบหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้และการประเมินผล เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ เก่ียวข้องได้
ปฏิบตัโิดยมุง่ให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมตามท่ีก าหนดในหลกัสตูร นอกจากนี ้
หลกัสูตรในลกัษณะนีย้งัอาจหมายถึงกลุ่มของแผนย่อยต่าง ๆ ท่ีท าให้ผู้ เรียนมีโอกาสการเรียนรู้
หรือประสบการณ์ท่ีคาดหวงัด้วย นกัการศึกษาท่ีให้ความหมายของหลกัสูตรตามแนวคิดนี ้ได้แก่ 
เซเลอร์และอเลคซานเดอร์ (Saylor & Alexander) ซึ่งกล่าวถึงความหมายของหลักสูตรว่า “เป็น
แผนส าหรับการจดัโอกาสการเรียนรู้ให้แก่บคุคลกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ เพ่ือบรรลเุปา้หมายหรือจดุหมาย
ท่ีวางไว้โดยมีโรงเรียนเป็นผู้ รับผิดชอบ”  

1.6.1.4 หลักสูตร คือ ประสบการณ์ทัง้ปวงของผู้ เรียนท่ีจัดโดยโรงเรียน 
(Curriculum as Learning’s Experience) นักการศึกษาท่ีมีแนวคิดเก่ียวกับความหมายของ
หลกัสตูรเป็นประสบการณ์ทัง้ปวงของผู้ เรียนท่ีจดัโดยโรงเรียน ได้แก่ นกัลีย์และอีแวนส์  (Neagley 
and Evans) ได้ให้ความหมายของหลกัสตูรว่า “คือประสบการณ์ท่ีโรงเรียนจดัเพ่ือช่วยให้นกัเรียน
ได้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ตามความสามารถของนักเรียน” ในปัจจุบนันักการศึกษาและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องเห็นว่าเด็กควรได้รับการพฒันาด้านต่าง ๆ ทัง้ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปัญญา 
การเรียนการสอนควรจัดให้สนองความต้องการและความสนใจท่ีแตกต่างกันของเด็กแต่ละคน 
ดงันัน้ จึงควรสอนหรือจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้กระท าจนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการ
พฒันาตามท่ีได้ก าหนดไว้ มิใช้เน้นสอนตามเนือ้หาสาระในรายวิชาตา่ง ๆ    

1.6.1.5. หลักสูตร คือ กิจกรรมทางการศึกษาท่ีจัดให้กับผู้ เรียน 
(Curriculum as Educational Activities) จะมองหลักสูตรในแง่ของกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
จดัให้ผู้ เรียนได้มีความรู้ ประสบการณ์ และคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดไว้ในหลกัสตูร 
นกัการศกึษาท่ีให้ความหมายของหลกัสตูรในลกัษณะนีไ้ด้แก่ เซฟเวอร์และเบอร์เลค (Shaver and 
Berlak) ซึง่กลา่ววา่ “หลกัสตูร คือ กิจกรรมท่ีครูจดัให้นกัเรียนได้เลน่เพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้” 

จาก ท่ี กล่ าวมาส รุป ได้ ว่า  หลักสูต ร หมายถึ ง  โครงส ร้างของเนื อ้หาวิช า 
ท่ีสถานศกึษาก าหนด ประกอบด้วย รายละเอียดของหลกัการ จดุหมาย โครงสร้างเนือ้หา กิจกรรม 
แนวทางหรือวิธีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ฯลฯ ให้ผู้ เรียนได้ศกึษาเล่าเรียนตามวตัถปุระสงค์
ของการจดัการศกึษาของหลกัสตูร เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพ หรือ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ได้  
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1.6.2 การจ าแนกหลกัสตูร  
การจ าแนกหลกัสตูรตามการแบง่กลุม่สรุปดงันี ้บญุชม ศรีสะอาด (2546) 

1.6.2.1 กลุ่มท่ีมองหลักสูตรว่าเป็นสิ่งท่ีคาดหวัง กลุ่มนีจ้ะแยกการพัฒนา
หลักสูตรออกจากการสอน ซึ่งหลักสูตรจะมีความหมายเพียงสิ่งท่ีจัดเตรียมไว้เพ่ือน าไปเป็น
แนวทางหรือน าไปใช้สอนให้กบัผู้ เรียน ดงันี ้

1) หลกัสตูรคือวิชาและเนือ้หาวิชา แนวความคิดนีย้ึดถือกนัมานาน และ
ในปัจจุบนั ถือว่าหลกัสูตรคือวิชาและเนือ้หาท่ีจะสอนและเรียน โบแชมพ์ (George Beachamp) 
ได้กล่าวถึงความหมายของหลกัสตูรโดยเน้นวา ไม่ว่าจะพิจารณาในลกัษณะใดก็ตาม เนือ้หาวิชา
คือศนูย์กลางของหลกัสตูร เป็นต้น  

2) หลักสูตรคือโปรแกรมการศึกษา ในความหมายนีห้ลักสูตร คือ  
ชดุของวิชาตา่ง ๆ เชน่ หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑิต เป็นต้น  

3) หลักสูตรเป็นเอกสาร ในความหมายนีจ้ะรวมถึง ต ารา หนังสือเรียน 
แผนการสอน เป็นต้น 

4) หลักสูตรหมายถึงหลักสูตรแม่บท หลักสูตรแม่บทเป็นเสมือนแม่บท
หรือธรรมนูญทางการศึกษา ซึ่งผู้ ท่ีปฏิบัติงานด้านนีจ้ะได้ยึดถือเป็นแนวทางการด าเนินงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา สิ่งท่ีก าหนดไว้
ในหลกัสูตรแม่บท ได้แก่ 1) เป้าประสงค์และจดุหมายของการศกึษา 2) นโยบายและหลกัการจดั
การศึกษาของชาติแต่ละระดบั 3) โครงสร้างของหลักสูตร 4) เนือ้หาวิชาต่าง  ๆ ท่ีจะช่วยให้การ
จดัการเรียนการสอนไปสูจ่ดุหมาย 5) เวลาเรียน ได้แก่ จ านวนปีท่ีต้องเรียน เวลาเรียนแตล่ะปี และ
เวลาเรียนของกลุ่มวิชาในแต่ละสปัดาห์ และ 6) ข้อก าหนดอ่ืน ๆ เก่ียวกับการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการเรียน  

1.6.2.2 กลุ่มท่ีมองหลักสูตรว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จริง ในแนวคิดนีจ้ะรวมการ
สอนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรด้วย หลกัสูตรในความหมายนีจ้ะหมายถึง ประสบการณ์ของ
ผู้ เรียน เม่ือหลกัสตูรนีห้มายถึงประสบการณ์ทัง้ปวงท่ีผู้ เรียนได้รับภายใต้การแนะแนวของครูหรือท่ี
เป็นความรับผิดชอบของโรงเรียน การจดัประสบการณ์ตา่ง ๆ ย่อมจะต้องผ่านการวางแผนและยึด
หลกัสตูรแมบ่ทเป็นหลกั 
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1.6.2.3 กลุ่ม ท่ีมองหลักสูตรท่ีครอบคลุมทัง้สิ่งท่ีคาดหวังและสิ่งท่ีเกิด 
ขึน้จริง  

สรุปได้ว่าหลักสูตรสามารถมองได้ทัง้ลักษณะท่ีเป็นแนวทางการด าเนินงาน และ
กระบวนการในการจดัการเรียนการสอน  

1.6.3 องค์ประกอบของหลกัสตูร  
สุมิตร  คุณากร (2523) กล่าวว่าองค์ประกอบของหลกัสูตร ประกอบด้วยความ

มุง่หมาย เนือ้หา การน าหลกัสตูรไปใช้ และการประเมินผล  
บุญชม ศรีสะอาด (2545) กล่าวว่า องค์ประกอบของหลกัสูตรได้แก่จุดประสงค์ 

สาระความรู้ประสบการณ์ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล ในการพฒันาหลกัสตูร
และการสอนจะต้องพัฒนาองค์ประกอบพืน้ฐานทัง้ 4 ด้านให้ครบถ้วน กล่าวคือจะเร่ิมต้นท่ีการ
ก าหนดจดุประสงค์ หรือความมุ่งหมายเพ่ือเป็นตวัก าหนดทิศทางและขอบเขตในการให้การศกึษา 
เป็นความคาดหวังท่ีต้องการให้ผู้ เรียนมี หรือสามารถปฏิบัติได้ จากนัน้พิจารณาว่า การท่ีจะ
สามารถบรรลจุดุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม ่และในระดบัใด จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนอกจาก
องค์ประกอบท่ีกล่าวมาเบือ้งต้นยังมีองค์ประกอบอ่ืน เช่น จุดมุ่งหมาย หลักการ โครงสร้าง 
มาตรฐานการเรียนรู้ ส่ือการเรียน และการประกนัคณุภาพของหลกัสตูร  

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า หลักสูตรเป็นส่วนส าคัญในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
เพราะเป็นมาตรฐาน และกระบวนการในการจัดการศกึษา รวมถึงเป็นแนวทางแก่ผู้สอนในการจดั
การศึกษา ทัง้หลักสูตรกลาง ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาจากหน่วยงานท่ีดูแลการจัดการศึกษา  
ในระดบัชาติ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ และหลักสูตรเฉพาะซึ่งสถานศึกษาเป็นผู้ ก าหนด  
จะประกอบด้วยส่วนส าคญัท่ีคล้ายกนั คือ การก าหนดความมุ่งหมายหรือวตัถปุระสงค์ของการจดั
หลกัสตูรเป็นตวัก าหนดทิศทางและขอบเขตในการจดัการศกึษาแก่ผู้ เรียน เนือ้หาของหลกัสตูร เช่น 
การก าหนดรายละเอียด ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน การน าหลักสูตรไปใช้ในการ
ด าเนินงานของหลกัสตูรตามแนวทางท่ีก าหนด รวมถึง มีการประเมินผลหลกัสูตรเพ่ือตรวจสอบผล
ของการจัดการศึกษาว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีหลกัสูตรก าหนดไว้หรือไม่ ทัง้การประเมินจาก
สถานศกึษา หรือการประเมินจากผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง เชน่ ผู้ใช้บณัฑิต ฯลฯ  
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1.6.4 การแบง่ประเภทของหลกัสตูร  
การแบ่งประเภทของหลักสูตร หรือกลุ่มสาขาวิชาของสถาบันการศึกษา

ระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทยสรุป ดงันี ้ 
1.6.4.1 กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (ส านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2558)   
1) กลุ่ม ก วิทยาลยัชมุชน หมายถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตระดับ

ต ่ากวา่ปริญญาตรี จดัฝึกอบรมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถ่ิน  
2) กลุ่ม ข สถาบันท่ีเน้นระดับปริญญาตรี หมายถึง สถาบันท่ีเน้นการ

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถในการขับเคล่ือนการ
พฒันาและการเปล่ียนแปลงในระดบัภมูิภาค 

3) กลุ่ม ค สถาบนัเฉพาะทาง หมายถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตเฉ
พะทางหรือกลุ่มเฉพาะสาขาวิชา เช่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
สงัคมศาสตร์หรือมนษุยศาสตร์ ฯลฯ  

4) กลุ่ ม  ง  สถาบัน ท่ี เน้ น การวิจัยขั น้ สู งและผลิ ตบัณ ฑิ ตระดับ
บณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก หมายถึง สถาบนัท่ีเน้นการผลิตบณัฑิตระดบับณัฑิต 
ศกึษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจยั  

1.6.4.2 การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาและอาชีพจ าแนกตาม ISED (International 
Standard Classification of Education) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ซึ่งจ าแนกตาม
กลุม่สาขาวิชา ได้แก่ 

1) Generic programmes and qualifications  
2) Education  
3) Arts and humanities  
4) Social sciences, journalism and information 
5) Business, administration and law 
6) Natural sciences, mathematics and statistics 
7) Information and Communication Technologies 
8) Engineering, manufacturing and construction 
9) Agriculture, forestry, fisheries and veterinary 
10) Health and welfare 
11) Services 
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1.6.4.3 กลุ่มสาขาวิชาท่ีจ าแนกตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ดงันี ้(ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2558)  

1) กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2) กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  
3) กลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
สรุปได้ว่าการแบ่งประเภทของหลักสูตร ห รือกลุ่มสาขาวิชาของ

สถาบนัอดุมศกึษาในปัจจบุนัมีความหลากหลายทัง้ในด้านวิชาการ และบริบทในการจดัการศกึษา 
ดงันัน้ลกัษณะการจดัการศกึษาจะมีความแตกตา่งกนั  

1.6.5 กรอบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 
 ใน ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษ า ได้ก าหนดให้ทุก

สถาบันอุดมศึกษามีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 
องค์ประกอบ จ านวน 6 องค์ประกอบ 14 ตวับ่งชี  ้ดงันี ้(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  
2558) 

1.6.5.1 องค์ประกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน จ านวน 1 ตวับง่ชี ้ 
1) ตวับง่ชี ้1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร

ท่ีก าหนด โดยส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
1.6.5.2 องค์ประกอบท่ี 2 บณัฑิต จ านวน 2 ตวับง่ชี ้

1) ตัวบ่งชี  ้2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อดุมศกึษาแหง่ชาติ 

2) ตวับง่ชี ้2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จการศกึษา  
1.6.5.3 องค์ประกอบท่ี 3 นกัศกึษา จ านวน 3 ตวับง่ชี ้

1) ตวับง่ชี ้3.1 การรับนกัศกึษา 
2) ตวับง่ชี ้3.2 การสง่เสริมและพฒันานกัศกึษา 
3) ตวับง่ชี ้3.3 ผลท่ีเกิดกบันกัศกึษา 

1.6.5.4 องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ จ านวน 3 ตวับง่ชี ้
1) ตวับง่ชี ้4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ 

2) ตวับง่ชี ้4.2 คณุภาพอาจารย์ 

3) ตวับง่ชี ้4.3 ผลท่ีเกิดกบัอาจารย์ 
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1.6.5.5 องค์ประกอบท่ี 5 การเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน 4 ตวับง่ชี ้
1) ตวับง่ชี ้5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสตูร 
2) ตวับง่ชี ้5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

3) ตวับง่ชี ้5.3 การประเมินผู้ เรียน 

4) ตวับ่งชี ้5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

1.6.5.6 องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ จ านวน 1 ตวับง่ชี ้
1) ตวับง่ชี ้6.1 สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การประกนัคณุภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสตูรจะ
มุ่งเน้นความส าคญัในพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและให้ความส าคญักับหลักสูตร การจดัการ
เรียนการสอน และการประเมินจากผู้ เรียน เห็นได้จากจ านวนตวับง่ชีท่ี้มีถึง 4 ตวับ่งชี ้ซึ่งมีจ านวน
มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับองค์ประกอบในหมวดเดียวกัน และเป็นท่ีสังเกตว่าตัวบ่งชีท่ี้ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนดให้ทกุหลกัสตูรใช้ในการด าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา 
สามารถรองรับหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายทางด้านวิชาการ และมีวัตถุประสงค์ในการจัด
การศกึษาท่ีแตกตา่งกนัหรือไม ่ 

1.6.6 ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร 
ในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์และเป็นบัณฑิต 

ท่ีมีคณุภาพ การด าเนินงานและการบริหารงานระดบัหลกัสตูรถือว่าส าคญัท่ีสดุ ซึ่งควรมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร สรุปดงัต่อไปนี ้(ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา,  2558) 

1.6.6.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นการ
ประกันคณุภาพการจดัการศึกษาว่าหลกัสูตรได้ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้พิจารณาองค์ประกอบท่ีส าคัญ 
ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน บณัฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมิน
ผู้ เรียน และสิ่งสนบัสนนุ การเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบณัฑิตให้มีคณุภาพ 

1.6.6.2 การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูรให้เช่ือมโยงกับ 
ตัวบ่งชีก้ารด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือ
ประโยชน์ในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน  
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1.6.6.3 ตวับ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร เป็น
ข้อมูลพืน้ฐานในส่วนท่ีเก่ียวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และตวับ่งชีเ้ชิง
ปริมาณในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับคณุวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
ส าหรับตวับ่งชีเ้ชิงคณุภาพท่ีเน้นกระบวนการ จะประเมินในลกัษณะของพิชญพิจาณ์ ตามบริบท
ของสถาบนั 

1.6.6.4 สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตรโดยมีการด าเนินงานได้ตามมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐาน
ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบนัการศกึษา และ
เสนอคณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในระดบัอดุมศกึษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ การประกนัคณุภาพของหลกัสตูร เป็นกระบวนการท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดขึน้เพ่ือเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษา
น าไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ มีส่วนได้  
สว่นเสียวา่หลกัสตูร มีคณุภาพ  

1.6.7 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 
1.6.7.1 เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2558  
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 กล่าวถึงการประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งมี
เจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทัง้สองฉบับรองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้
คณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของ
ศาสตร์และเทคโนโลยี บริบทของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป และตามจดุเน้นของแตล่ะสาขาวิชาการ
ประกนัคณุภาพระดบัหลกัสตูร ให้ทกุหลกัสตูรก าหนดระบบการประกนัคณุภาพของหลกัสตูรโดยมี
องค์ประกอบ 6 ด้าน คือ ด้านการก ากับมาตรฐาน ด้านบณัฑิต  ด้านนัก ศึกษา ด้านคณาจารย์ 
ด้านหลกัสตูร ด้านการเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน และด้านสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ ซึง่สงัเกต
ได้ว่าเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร พ.ศ. 2558 มีการพฒันาเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพของหลกัสตูร
ท่ีชดัเจนกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2548 โดยมีการก าหนดประเด็นหลกัเพียง 4 ประเด็น 
คือ การบริหารหลกัสตูร  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั การสนบัสนุนและการ
ให้ค าแนะน านักศึกษา และความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บณัฑิต จะเห็นได้ว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 มีการให้ความส าคญักับการผลิต
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บณัฑิต และองค์ประกอบในการจัดการศึกษา ได้แก่ อาจารย์ หลักสูตรการศึกษา กระบวนการ
จดัการเรียนการสอน การประเมินผู้ เรียน ตลอดจนสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ ซึ่งมีความส าคญัตอ่การ
จดัการศกึษาให้มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี ้การพฒันาหลกัสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร พ.ศ. 2558 
ได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการ
ด าเนินการของหลกัสตูรทกุปีการศกึษาเพ่ือน าข้อมลูท่ีได้ไปปรับปรุงพฒันาหลกัสตูรเป็นระยะอยา่ง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลกัสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี ซึ่งมีความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตร พ.ศ. 2548 คือระยะเวลาในการพฒันาหลกัสตูรสามารถประเมินได้ตามรอบระยะเวลา
โดยไม่ต้องรอจนครบ 5 ปี จงึคอ่ยปรับปรุงหลกัสตูร รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานหลกัสตูร
ทกุปีการศกึษา ท าให้ได้รับข้อมลูหรือแนวทางในการพฒันาปรับปรุงหลกัสตูรทกุปีการศกึษา จึงท า
ให้การพฒันาหลกัสตูรมีความตอ่เน่ือง 

1.6.7.2 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน 
ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2557 

ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน 
ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2557 ได้ก าหนดแนวปฏิบตัใินการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน จ าแนก
เป็น 3 ระดบั คือ ระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะวิชา และระดบัสถานบนั เร่ิมใช้ตัง้แตปี่การศกึษา 2557 
เป็นต้นไป โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรท่ีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึน้เป็นไปตามมาตรฐานตามท่ีประกาศไว้ในกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยให้อิสระแก่สถาบนัระดบัอดุมศกึษาใน
การเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งสามารถเลือกใช้ระบบท่ีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษาจัดท าขึน้ หรือระบบซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล เช่น ระบบ 
AUN-QA ในระดับหลักสูตร และระบบ EdPEx ในระดับคณะวิชาและสถาบัน หรือจะเลือกใช้
ระบบท่ีสถาบนัพฒันาขึน้เอง โดยความเห็นชอบของสถาบนั และเสนอต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาและให้ความเห็นชอบ  แต่สถาบันการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาส่วนใหญ่เลือกระบบประกันคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา เน่ืองจากเป็นภาระงานน้อยท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัระบบประกนัคณุภาพแบบอ่ืน 

นอกจากฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน
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คณุภาพภายใน ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2557 เบือ้งต้นแล้ว ยงัมีกฎหมาย ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกับ
การประกันคณุภาพหลกัสูตร เช่น กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ สภาวิชาชีพ 
ฯลฯ ตามท่ีได้มีกล่าวถึงกฎหมาย และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตร
เบือ้งต้น เป็นการประกาศโดยมีผลบงัคบัใช้กบัทกุหลกัสตูรของสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา 
ให้ถือปฏิบตัิเป็นแนวทางเดียวกันซึ่งในทางปฏิบตัิจะพบว่าหลกัสูตรมีความหลากหลายทางด้าน
วิชาการ และการบริหารจดัการตามจดุเน้น และจดุเดน่ของแตล่ะแหง่ 

1.7 ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักท่ีจะต้องปฏิบัติ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต                   

การวิจยั การให้บริการวิชาการ และการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม การด าเนินการตามภารกิจ
ดงักล่าว ส่งผลต่อการพฒันาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่คง ซึ่งในปัจจบุนันอกจาก
การแข่งขนัระหว่างสถาบนัอดุมศกึษาแล้วยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีส่งผลตอ่การประกันคณุภาพการศกึษา 
เช่น คุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาและคณุภาพบณัฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโน้มแตกต่างกัน
มากขึน้ การสร้างความมัน่ใจแก่สงัคมว่าบณัฑิตมีความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับ และสามารถ
พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ ฯลฯ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดบัอุดมศึกษา ตระหนักถึงความส าคัญของหลักสูตร  
ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยของการอุดมศึกษาท่ีท าหน้าท่ีผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพจึงได้ก าหนด  
กรอบแนวทางการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษา ซึ่งจากเดิมเป็น
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน โดยการประกันคุณภาพ
การศึกษารอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
3 ระดบั คือ ระดบัหลกัสูตร ระดบัคณะ และระดบัสถาบนั โดยมีองค์ประกอบการประกนัคณุภาพ
การศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบนัอุดมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการควบคุม
คณุภาพ การตดิตามตรวจสอบคณุภาพและการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาในระดบัหลกัสตูร 
ระดบัคณะวิชา และระดบัสถาบนัให้ได้คณุภาพตามมาตรฐานการอดุมศกึษา  

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
มีความจ าเป็นในการควบคมุคณุภาพในการผลิตบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ เน่ืองจาก
เป็นหน่วยย่อยท่ีท าหน้าท่ีในการจัดการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
การอดุมศกึษา  
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2. การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 
การพยาบาลมีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานสาธารณ สุขและเป็นแกนกลางของ     

ทีมสุขภาพ รวมถึงมีอิทธิพลต่อความเจริญของการแพทย์อย่างยิ่ง เพราะการพยาบาลยิ่งมี
ประสิทธิภาพเพียงใด การรักษาของแพทย์ก็จะประสบความส าเร็จมากขึน้เพียงนัน้ ความสามารถ
ของพยาบาลท าให้แพทย์ขยายขอบขา่ยการปฏิบตังิานให้กว้างขวางยิ่งขึน้ ถ้าไมมี่พยาบาลแพทย์ก็
ไมส่ามารถปฏิบตังิานการรักษาของตนให้สมบรูณ์โดยล าพงัได้ นอกจากวา่ ตนเองจะแสดงบทบาท
เป็นพยาบาลพร้อมกนัไปกบัการเป็นแพทย์ในเวลาเดียวกนั (ผกา เศรษฐจนัทร,  2525) 

2.1 ประวัตคิวามเป็นมาของการพยาบาล 
การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ในระดับอุดมศึกษามีพัฒนาการมาอย่าง

ยาวนาน โรงเรียนการพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทย คือ โรงเรียนผดงุครรภ์และหญิงพยาบาลท่ี
โรงพยาบาลศิริราช ปัจจุบนั คือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ริเร่ิมสร้างโดยสมเด็จ
พระศรีพชัรินทราบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 5 คณุสมบตัิของผู้ เรียนเร่ิม
จากระดบัประถมศึกษา ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งเปรียบเทียบได้กบัมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในปัจจุบนั 
ส่วนในปัจจุบนัผู้ เรียนต้องเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา
เรียน หลกัสตูรพืน้ฐานเร่ิมจาก 1 ปี 2 ปี ตอ่มาเป็น 3 ปี 3 ปี 6 เดือน 4 ปี 6 เดือน และปัจจบุนัคือ 4 
ปี หลักสูตรท่ีใช้ในการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรแรกคือ หลักสูตรของ
โรงเรียนแพทย์ผดงุครรภ์ และหญิงพยาบาล ซึง่เน้นการพยาบาลมารดาทารก ตอ่มามีหลกัสตูรของ
โรงเรียนพยาบาลสภากาชาดสยามท่ีมุ่งเน้นวิชาชีพการพยาบาล ส่วนหลักสูตรการศึกษาของ
สถาบนัการศกึษาภาคเอกชนแห่งแรกคือโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จงัหวดัเชียงใหม่ ได้ใช้หลกัสตูร
ของโรงเรียนพยาบาลสภากาชาดไทย ส าหรับในปัจจุบนัหลกัสูตรการศึกษาพยาบาลขัน้พืน้ฐาน
จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่  ทบวงมหาวิทยาลัย (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ต้องได้รับการรับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล รวมทัง้ 
ทุกหลกัสูตรจะต้องได้รับการตีราคาเงินเดือนส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  
กองประกอบโรคศิลป์ และจากการท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เข้ามา  
มีบทบาทด้านการจดัการศกึษา ท าให้หลกัสตูรการศกึษาพยาบาลขัน้พืน้ฐานใช้มาตรฐานเดียวกนั 
ในขณะท่ีวิธีการสอนเร่ิมตัง้แตก่ารบรรยาย สาธิต ฝึกปฏิบตัิกบัหุ่นทดลอง ฝึกปฏิบตัิจริงกบัผู้ ป่วย 
และศึกษาดูงานตามสถานท่ีต่าง ๆ จนกระทั่งในปัจจุบัน ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจาก 
ส่ือ วิดีโอเทป คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ในด้านวุฒิการศึกษาเร่ิมตั ง้แต่ประกาศนียบัตร
อนุป ริญญาพยาบาล จนกระทั่งในปัจจุบันพัฒนาเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับต้น 
ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดบัต้น ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์เทียบเท่าปริญญาตรี 
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ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต และพยาบาลศาสตรดษุฎีบณัฑิต (ประนอม โอทากนนท์, 
2543)  

2.2 การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
รัตนา ทองสวสัดิ ์(2537) กล่าวว่าการจดัการศกึษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต

ท่ีเปิดสอนในประเทศไทย จ าแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
2.2.1 หลักสูตรพืน้ฐาน เป็นหลักสูตรการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ท่ีผลิต

พยาบาลเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีการพยาบาลทัว่ไปในโรงพยาบาล และในชุมชนรับผู้ส าเร็จการศึกษา
จากชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 แบง่การศกึษาเป็นระดบัพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลระดบัต้น ส าหรับ
ระดบัพยาบาลวิชาชีพ มีจดัการศกึษา เป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 

2.2.1.1 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มีระยะเวลาการศกึษา 4 ปี ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรนีจ้ะได้รับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบณัฑิตหรือวิทยาศาสตร์บณัฑิต
(พยาบาล) หรือประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ชัน้สูงปฏิบัติงานในสายงานการพยาบาล 
ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โดยขึน้ทะเบียนประกอบวิชาชีพในสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์
ชัน้หนึ่งมีสถาบนัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหมและเอกชน รวม 65 แหง่ 

2.2.1.2 หลักสูตรพยาบาลระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า มีระยะเวลา
การศึกษา 3 ปี  หรือ 3  ปีคร่ึง ผู้ ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนีจ้ะได้ รับอนุป ริญญาหรือ
ประกาศนียบตัร ในอดีตผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรนี ้ได้รับการบรรจุให้เป็นพยาบาลวิชาชีพ  
แต่หลังจากวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526 เป็นต้นมา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ก าหนดให้บรรจเุป็นผู้ปฏิบตัใินต าแหนง่พยาบาลเทคนิคเท่านัน้ 

2.2.1.3 หลักสูตรพยาบาล ระดับต้น มีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาจากหลกัสูตรนี ้จะได้รับประกาศนียบตัรพยาบาลระดบัต้น ปฏิบตัิงานในสายงานการ
พยาบาลต าแหน่งพยาบาลเทคนิค โดยขึน้ทะเบียนประกอบวิชาชีพในสาขาการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชัน้สอง และเม่ือปฏิบตัิงานไปแล้วอย่างน้อย 1-2 ปี จะมีสิทธิไปศึกษาต่อในหลักสูตร
พยาบาลวิชาชีพได้ 

2.2.1.4 หลกัสูตรพยาบาลศาสตร์ต่อเน่ือง เป็นหลกัสตูรการศกึษาสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ท่ีต่อเน่ืองจากหลักสูตรพยาบาลระดบัต้น โดยรับผู้ส าเร็จจากหลกัสูตรพยาบาล
ระดับต้น ท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต าแหน่งพยาบาลเทคนิค มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
มีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ผู้ส าเร็จจะได้รับประกาศนียบตัรสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ชัน้สงูหรือ
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พยาบาลศาสตรบณัฑิตปฏิบตัิงานในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และมีสิทธ์ิขึน้ทะเบียนประกอบ
อาชีพสาขาการพยาบาลและการผดงุครรภ์ชัน้หนึ่ง เปิดสอนในวิทยาลยัพยาบาลในสงักดัสถาบนั
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุหลายแหง่ และท่ีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัขอน แก่นมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

นอกจากนีย้ังมีหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ต่อเน่ือง ซึ่งรับผู้ ส าเร็จจากหลักสูตร
ผู้ช่วยพยาบาลท่ีมีความรู้ส าเร็จมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี หลกัสูตรนีเ้ปิดสอนท่ี
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ผู้ ท่ีส าเร็จการศกึษาสามารถ
ปฏิบตังิานในต าแหนง่พยาบาลวิชาชีพ และมีสิทธ์ิขึน้ทะเบียนประกอบวิชาชีพ 

2.2.2 หลกัสตูรการพยาบาลหลงัระดบัพืน้ฐาน เป็นหลกัสตูรตอ่จากระดบัพืน้ฐาน 
เพ่ือเตรียมพยาบาลวิชาชีพให้สามารถให้การพยาบาลเฉพาะทาง โดยมีระยะเวลาศึกษาตัง้แต ่ 
4 เดือนถึง 2 ปี หากเป็นหลักสูตรระยะสัน้ 4 เดือน ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง เช่นการ
พยาบาล ผู้ ป่วยโรคมะเร็ง การพยาบาลผู้ ป่วยในภาวะวิกฤติ เป็นต้น และยงัมีอีก 3 หลกัสตูร เพ่ือ
ศกึษาตอ่เป็นระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ คือ 

2.2.2.1 หลกัสตูรในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รับผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดบัอนปุริญญา หรือประกาศนียบตัรพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ปีเข้าศกึษาต่ออีก 2 ปี โดยศึกษาท่ีวิทยาลยัพยาบาล สงักดักระทรวงสาธารณสขุ เม่ือส าเร็จจะ
ได้รับประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชัน้สูงเทียบเท่าปริญญาตรี หรือศึกษาต่อท่ี
ภาควิชาพยาบาลศกึษาคณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั ได้รับปริญญาครุศาสตรบณัฑิต 
(การบริหารการพยาบาล) ซึง่ได้ปิดไปแล้ว 

2.2.2.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตต่อเน่ือง ส าหรับผู้ ส าเร็จจาก
หลักสูตรอนุป ริญญาหรือประกาศนียบัตรพยาบาล หลักสูตรผู้ ท่ีส าเร็จอนุป ริญญาหรือ
ประกาศนียบตัรพยาบาลหลักสูตร 3 ปี หรือ 3 ปีคร่ึง เข้าศึกษาต่อเป็นเวลา 1-2 ปี หรือศึกษากึ่ง
นอกระบบเป็นเวลา 1-3 ปี ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เม่ือส าเร็จการศกึษาจะ
ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

2.2.3 หลกัสูตรบณัฑิตศึกษา เป็นหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิตต่อจาก
ระดบัปริญญาตรี และหลกัสตูรดษุฎีบณัฑิตตอ่จากระดบัปริญญาโท  

 



  47 

2.3 การจ าแนกรูปแบบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติแบบอ่ืน  
นอกจากการจดัจ าแนกลกัษณะหลกัสูตร ดงัท่ีกล่าวมานีแ้ล้วการศึกษาในหลกัสตูร

พยาบาลศาสตรบณัฑิตอาจจะจ าแนกออกตามรูปแบบอ่ืน ดงันี ้
2.3.1 หลกัสูตรรายวิชา หลกัสูตรรายวิชานีเ้ป็นท่ีนิยมและใช้กนัอย่างแพร่หลาย

ในวงการศึกษาพยาบาล เนือ้หาวิชาจะเน้นโรคเป็นส าคญั เนือ้หาหลักสูตร จะอยู่ในรูปแบบเน้น
การพยาบาลผู้ ป่วยผู้ เรียนจะเรียนในแตล่ะวิชาแตล่ะโรคไป การฝึกปฏิบตัจิะเน้นด้านการปฏิบตัิใน
โรงพยาบาล และการดแูลผู้ ป่วย 

2.3.2 หลกัสตูรบูรณาการ เป็นหลกัสตูรรูปแบบท่ีน ามาใช้ในการศึกษาพยาบาล  
เพ่ือการประสานเนือ้หาวิชาการพยาบาลเข้าด้วยกัน ลดความซ า้ซ้อนของเนือ้หาวิชา มีการ
จัดล าดับการเรียนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีง่ายไปหายาก การจัดหลักสูตรในลักษณะนี ้
แกนของหลักสูตรอาจเน้นอายุคือ เรียนจากเด็กไปผู้ ใหญ่และผู้ สูงอายุหรือเรียนจากสุขภาพดี  
ไปเป็นความเจ็บป่วยก็ได้ ทัง้นีแ้ล้วแตป่รัชญาการศกึษาพยาบาลของสถาบนันัน้  

2.3.3 หลักสูตรมุ่งชุมชน มุ่งเน้นความส าคัญกับชุมชนเป็นหลัก ปัจจุบันได้
น ามาใช้ในการจดัการศกึษาพยาบาลศาสตร์อยา่งแพร่หลาย เน่ืองจากนโยบายการสาธารณสขุมลู
ฐานการพฒันาหลกัสตูรรูปแบบนีม้าจากแนวความคดิพืน้ฐานของการจดัการศกึษา 2 รูปแบบ คือ 
การศกึษาท่ีเน้นชมุชนและการศกึษาท่ีใช้ชมุชนเป็นฐานท่ีมุง่ถึงการศกึษาเพ่ือให้เข้าใจสภาพชมุชน 
และการสาธารณสขุมลูฐานซึง่องค์การอนามยัโลกให้ความหมายของรูปแบบหลกัสตูร ทัง้ 2 ดงันี ้

2.3.3.1 การศึกษาเน้นชมุชน หมายถึง การศกึษาท่ีมุ่งถึงการดแูลรักษาและ
สง่เสริมสขุภาพตามความต้องการทางสขุภาพของบคุคล หรือกลุม่ชนและความต้องการของชมุชน
ท่ีเก่ียวข้อง โดยหลกัการและพืน้ฐานการศกึษาต้องสนองความต้องการของชุมชนท่ีสถาบนัตัง้อยู ่
โดยมีเปา้หมายท่ีมีสขุภาพดีถ้วนหน้า 

2.3.3.2 การศึกษาท่ีใช้ชุมชนเป็นฐาน หมายถึง การจัดการศึกษาท่ีมุ่งถึง
ความเข้าใจความต้องการของชมุชน โดยผู้ เรียน อาจารย์และกิจกรรมการเรียนจะเกิดขึน้ในชมุชน 
นกัศกึษาจะเรียนรู้ทกุอยา่งโดยตรงจากชมุชน อาจจะเป็นชมุชนชนบท หรือชมุชนในเมืองก็ได้ 

2.4 องค์ประกอบของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
2.4.1 ระบบการจดัการศึกษา มี 2 ระบบ คือ ระบบทวิภาค คือ หนึ่งปีการศึกษา 

แบง่เป็น 2 ภาคการศกึษาปกตแิละภาคฤดรู้อน และระบบไตรภาค คือ หนึง่ปีการศกึษา แบง่เป็น 3 
ภาคการศกึษาปกตริวมภาคฤดรู้อน 

2.4.2 โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย หมวดการศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต และอย่างมากไม่เกิน 



  48 

150 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนขัน้ต ่า ได้แก่ หมวดการศึกษาทั่วไป ครอบคลุมสาระของกลุ่ม
สงัคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ภาษาและกลุ่มวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ในสดัส่วนท่ีเหมาะสม มี
จ านวนหนว่ยกิต รวมไมน้่อยกวา่ 30 หนว่ยกิต สว่นหมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกนเฉพาะด้าน
วิชาพืน้ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิตส าหรับหมวด
วิชาเลือกเสรี ให้มีหนว่ยกิตรวมไมน้่อยกวา่ 6 หนว่ยกิต 

2.4.3 การคิดหน่วยกิต จ าแนกเป็น รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาในการบรรยาย
หรืออภิปรายปัญหา 1 ชัว่โมง ต่อสปัดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 15 ชัว่โมง และรายวิชาภาคปฏิบตัิ ใช้
เวลาฝึกหรือทดลอง 2-3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ หรือ ตัง้แต่ 30-45 ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต และการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ใช้เวลาในการฝึกปฏิบตัิ
หรือฝึกภาคสนามภายในและ/หรือภายนอกสถานท่ี 4-6 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์หรือตัง้แต ่60-90 ชัว่โมง 
ตลอดหนึง่ภาคการศกึษาปกต ิให้มีคา่เทา่กบั 1 หนว่ยกิต 

2.4.4 คุณสมบตัิของผู้ เข้าศึกษา เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย 

2.4.5 การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 
22 หนว่ยกิตในแตล่ะภาคการศกึษาปกต ิส าหรับหลกัสตูรท่ีเรียนเตม็เวลา 

2.4.6 ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 7 ภาคการศึกษา
ปกต ิและอยา่งมากไมเ่กิน 16 ภาคการศกึษาปกติ 

2.4.7 เกณฑ์การวดัผลและการส าเร็จการศึกษาผู้ เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิต  
ท่ีก าหนดของแต่ละหลักสูตร และต้องได้แต้มเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 2.00 จากระดับ 4 แต้ม จึงถือว่า
ส าเร็จการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์  

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ มีการจดัการศกึษาตามโครงสร้าง
หลักสูตรซึ่งประกอบด้วย รายวิชาภาคทฤษฎี และรายวิชาภาคปฏิบตัิ เ ม่ือพิจารณาจากจ านวน
หน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลกัสูตร จะพบว่ามุ่งเน้นให้ความส าคญักับรายวิชาภาคปฏิบตัิ มากกว่า
รายวิชาภาคทฤษฏี เพ่ือให้นกัศกึษาหรือผู้ เรียนเกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบตังิาน  

2.5 รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 
นอกจากการจดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตแล้ว การควบคมุคณุภาพ

ของการจดัการศกึษาเป็นสิ่งส าคญั การประกนัคณุภาพการจดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตร
บณัฑิตได้ด าเนินการมาเป็นล าดับ กล่าวคือ เร่ิมตัง้แต่การเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย  
การจดัตัง้เป็นคณะวิชาหนึ่งในมหาวิทยาลยั การเป็นสถาบนัการศกึษาพยาบาลท่ีได้รับการรับรอง
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จากสภาการพยาบาล ซึ่งท าหน้าท่ีรับรองหลกัสูตร ส่วนส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และส านกังานรับรองมาตรฐานการศกึษา จะท าหน้าท่ีรับรองคณุภาพระดบัสถาบนั  

ประนอม โอทกานนท์ (2543) ให้ความหมายของค าว่า การประกนัคณุภาพหลกัสตูร
การศึกษาพยาบาลว่า หมายถึง การจดัระบบหรือการก าหนดและด าเนินการตามดชันีการก ากับ 
การสนบัสนุน และการตรวจสอบเพ่ือให้หลกัสตูรได้รับการพฒันาอย่างสมบูรณ์แบบและต่อเน่ือง
ตามกระบวนการ 3 ระยะ คือ การสร้างหลกัสตูร การน าหลกัสตูรท่ีสร้างขึน้ไปใช้ และการประเมิน
หลกัสตูร สรุปดงันี ้

ระยะท่ี 1 การสร้างหลักสูตร การสร้างหลักสูตรประกอบด้วยองค์ประกอบ  
3 ประการ ได้แก่ การก าหนดวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร การเลือกและการจดัประสบการณ์เรียนรู้ 
และ การวางแผนการประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 

ระยะท่ี 2 การน าหลักสูตรท่ีสร้างขึน้ไปใช้ การน าหลักสูตรไปใช้จะต้องมีการ
ประกันคุณภาพทัง้ในส่วน ปัจจยัน าเข้า ได้แก่ ผู้สอน ผู้ เรียน ผู้สนบัสนุนงานวิชาการ และแหลง
ทรัพยากรเรียนรู้ กระบวนการผลิต ได้แก่ ความเข้าใจของผู้สอนและสถาบนัในการท่ีจะสร้างองค์
ความรู้ใหม่ เนือ้หาวิชา กระบวนการเรียนการสอน และเทคนิคการวดัประเมินผลท่ีเหมาะสมกับ
หลักสูตรการศึกษาพยาบาล ผลผลิตได้แก่ ผู้ ส าเร็จการศึกษาใหม่ และศิษย์เก่า แม้ว่าการสร้าง
หลกัสูตรได้กระท าอย่างมีคณุภาพดีมากเพียงใดก็ตาม หากหลกัสูตรนัน้ มิได้น าออกมาใช้ปฏิบตั ิ
หลักสูตรนัน้ก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณค่าต่อวิชาชีพและต่อสังคม การน า
หลักสูตรไปใช้บนพืน้ฐานของความเข้าใจและความร่วมมือจากผู้ เก่ียวข้องหลกัสูตรทุกฝ่ายเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีสดุของคณุภาพหลกัสตูร 

ระยะท่ี 3 การประเมินหลกัสูตร การประเมินหลกัสูตรต้องด าเนินการอย่างเป็น
ขัน้ตอน มีระบบระเบียบ มีแบบแผนชดัเจน กล่าวคือ มีการก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมิน
หลกัสตูร มีการสนบัสนนุจากผู้ รับผิดชอบทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ประหยดั และได้ผลคุ้มคา่ ผู้ เก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและยอมรับวิธีการประเมินผล มีการเสนอข้อมูลจากการประเมินผล จัดท า
รายงานและน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลกัสตูร  

2.6 ปัญหาการขาดแคลนพยาบาล 
จากการศึกษาเอกสารและรายงานวิจัยเก่ียวกับปัญหาการขาดแคลนพยาบาลใน

ประเทศไทย สรุปดงันี ้ 
อรุณรัตน์ คันธา (2557) ได้อธิบายถึงสาเหตุของการขาดแคลนพยาบาล 

ในประเทศไทยดงันี ้
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2.6.1 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร โดยเฉพาะการเพิ่มจ านวนประชากร
ผู้ สูงอายุ เน่ืองจากปัจจุบันการบริการด้านสุขภาพพัฒนาอย่างมาก ทัง้ความก้าวหน้าทาง
วิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ท าให้ประชากรมีอายยืุนยาวมากขึน้ เกิดเป็นสงัคมผู้สงูอาย ุ 
ซึ่งประชากรกลุ่มนีมี้ความจ าเป็นทีต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ือง ท าให้พยาบาลวิชาชีพเป็นท่ี
ต้องการอยา่งมาก 

2.6.2 การมีระบบบริการสุขภาพท่ีทัว่ถึง หลงัจากท่ีประกาศใช้พระราชบญัญัติ
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทัว่ถึงและมีการใช้
บริการสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุขเพิ่มขึน้3 ท าให้มีความต้องการอัตราก าลังพยาบาล
สงูขึน้ 

2.6.3 การเปล่ียนแปลงแบบแผนความเจ็บป่วยท่ีรุนแรงและซับซ้อน ความ
เจ็บป่วยเรือ้รังมากขึน้ และโรคอบุตัิใหม่ตา่ง ๆ เช่น ไข้หวดันก โรคทางเดินหายใจเฉียบพลนัรุนแรง 
เป็นต้น ท าให้มีความต้องการการดแูลจากพยาบาลมากขึน้ 

2.6.4 นโยบายส่งเสริมการส่งออกการบริการสุขภาพท่ีมุ่งให้ประเทศไทยเป็น
ศนูย์กลางการแพทย์ในภูมิภาคอาเซียน ท าให้ปริมาณชาวตา่งชาติมาใช้บริการสขุภาพในประเทศ
ไทยมากขึน้ และการขยายตวัเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วของบริการสขุภาพภาคเอกชน ในขณะท่ีไม่ได้มี
การวางแผนก าลังคนด้านสุขภาพท่ีผ่านมา เพ่ือรองรับความต้องการก าลังคนในภาคเอกชน 
ประเด็นความไม่สมดุลของก าลังคนระหว่างภาครัฐและเอกชน จึงเป็นเร่ืองท่ีจะทวีความรุนแรง  
มากขึน้ 

2.6.5 การเปิดเสรีเก่ียวกบัอาชีพการบริการใน 8 วิชาชีพท่ีประเทศไทยจะเข้าร่วม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึง่ 1 ใน 8 วิชาชีพนัน้ คือ วิชาชีพพยาบาล จึงเป็นไป
ได้ว่าวิชาชีพพยาบาลจะเป็นวิชาชีพหนึ่งท่ีมีโอกาสท่ีจะขาดแคลนสงูขึน้ เน่ืองจากความท้าทายใน
การแข่งขนัด้านคุณภาพการพยาบาล พยาบาลมีโอกาสท่ีจะเคล่ือนย้ายออกไปประกอบวิชาชีพ
นอกประเทศ โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีเทคโนโลยีการแพทย์ท่ี
ทนัสมยั และให้คา่ตอบแทนท่ีสงูกวา่ เม่ือเปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนท่ีท างานเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ในประเทศไทย รวมทัง้การท่ีมีชาวต่างชาติในภูมิภาคอาเซียนมาใช้บริการสุขภาพในประเทศ 
เน่ืองจากประเทศไทยได้ รับการยอม รับจากนานาชาติ  ใน เร่ืองการรั กษาพยาบาลท่ี ดี  
มีมาตรฐาน และยงัมีคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบับริการสขุภาพท่ีต ่ากวา่ประเทศอ่ืนท่ีมาตรฐานใกล้เคียงกนั  

2.6.6 การลดก าลงัการผลิตพยาบาลวิชาชีพในช่วงปี พ.ศ. 2542-2548 เน่ืองจาก
ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และรัฐบาลมีนโยบายลดขนาดก าลงัคนภาครัฐ จงึมีการ
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ยกเลิกการให้ทนุนกัเรียนพยาบาล และลดการผลิตลงประมาณร้อยละ 30 เหลือประมาณ 4,200 
คนตอ่ปี สง่ผลให้มีพยาบาล วิชาชีพใหม่เข้าท างาน ในระหว่างปี พ.ศ. 2547-2552 ลดลงท าให้เกิด
ปัญหาการขาดก าลงัคนทางการ พยาบาลท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการบริการของประชาชนใน
ปัจจบุนั 

2.6.7 การมีข้อจ ากดัของต าแหน่งในการจ้างงาน และไม่สามารถรักษาก าลงัคน
ทางการพยาบาลไว้ในระบบสุขภาพได้โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นปีแรกท่ีกระทรวง
สาธารณสุขไม่มีต าแหน่งราชการรองรับพยาบาลท่ีส าเร็จการศึกษา จึงต้องจ้างพยาบาลวิชาชีพ
เป็นลูกจ้างชัว่คราวจากเงินบ ารุงของหน่วยงาน พบว่ามีการสูญเสียพยาบาลวิชาชีพสูงถึงร้อยละ 
23.3 ของผู้ ส าเร็จการศึกษาในปีนัน้ นอกจากนีใ้นปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลมีนโยบายเสนอให้
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบราชการ และมีการหยุดรับข้าราชการพลเรือนเข้ามาท างานใน
มหาวิทยาลยัรัฐเดิมทัง้หมด ต าแหน่งท่ีบรรจุเข้ามาใหม่ คือ “พนักงานมหาวิทยาลัย” ซึ่งมีกรอบ
เงินเดือนและสวสัดิการแตกต่างจากข้าราชการพลเรือนเดิม กล่าวคือ พนักงานมหาวิทยาลัยจะ
ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ลดน้อยลงเม่ือเทียบกับข้าราชการ ดังนัน้การปรับนโยบายของรัฐบาล
ดังกล่าว มีผลกระทบต่อการลาออกของพยาบาล รวมทัง้สาเหตุต่าง  ๆ ได้แก่  การขาด
ความก้าวหน้าในอาชีพ สภาพการท างานท่ีไม่ปลอดภยัอาจจะเกิดอนัตรายในการท างาน การขาด
โอกาสในการพัฒนาความรู้และพัฒนาบุคลากรพยาบาลอย่างต่อเน่ือง ภาระงานและความ
รับผิดชอบท่ีหนกัเกินไปแตค่า่ตอบแทนน้อย รวมถึงความเส่ียงของงานพยาบาล เป็นต้น 

 จิราภรณ์ กองจนัทร์ (2557) กล่าวว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลาออกของพยาบาล
วิชาชีพ ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน ด้านการปฏิบตัิงาน ด้านการฝึกอบรม โดยปัจจยัเหล่านีส้ามารถ
ท านายการการลาออกของพยาบาลวิชาชีพได้ ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล ข้อกฎหมาย และช่วงเวลาในการท างานตามล าดบั ส่วนปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ลาออกของพยาบาลวิชาชีพมากท่ีสุด คือ ด้านโรงพยาบาลอ่ืนให้ค่าตอบแทนมากกว่าท่ีได้รับ
ปัจจบุนั รองลงมาคือ การลาออกไปดแูลครอบครัวและแตง่งาน ลาออกตามเพ่ือนร่วมงาน และท่ี
ท างานไกลบ้านตามล าดบั 

พินิจ กุลละวณิชย์ (2558) กล่าวว่า ปัญหาของพยาบาลในประเทศไทยมีมากมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยก าลงัก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายถุึงร้อยละ 14.9 ของประชากรทัง้หมด
ของประเทศในปี พ.ศ. 2557 และคาดว่าภายในสิบห้าปี จ านวนผู้สงูอายจุะพุ่งขึน้ไปถึงร้อยละ 25 
ซึ่งหมายความว่า เราต้องการคนดูแลผู้สูงอายุมาก รวมทัง้พยาบาลด้วย ต้องผลิตพยาบาลเพิ่ม
มากกว่านี ้แต่ประเด็นส าคญัท่ีสุดคือท าอย่างไรจึงจะกระจายพยาบาลให้ไปอยู่ทั่วประเทศไทย  



  52 

ให้ได้ และเราไม่มีระบบท่ีดีท่ีจะเก็บรักษาพยาบาลเหล่านีไ้ว้ในระบบ ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือน 
คา่ตอบแทน สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้า ท าให้พยาบาลจ านวนมากออกจากระบบราชการ ไป
อยู่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งให้เงินเดือน คา่ตอบแทนสงูมาก หรือหลายคนออกจากอาชีพพยาบาลไป 
ข้อมูลจากสภาการพยาบาลพบว่าในปี พ.ศ. 2557 ควรมีพยาบาลประมาณ 160,000 คน หรือ
อตัราส่วนพยาบาล 2.5 คนต่อประชากร 1,000 คน หรือพยาบาลหนึ่งคนต่อประชาชน 400 คน 
และถึงแม้มีก าลังผลิตปีละ  9,000-10,000 คน แต่ต้องประสบการสูญเสียพยาบาลอย่างรุนแรง 
ในอตัราร้อยละ 4.44 ต่อปี จากการมีอายทุ างานในวิชาชีพสัน้ คือเฉล่ียเพียง 22.5 ปีเท่านัน้ ท าให้
สญูเสียก าลงัคนถึงปีละประมาณ 4,000-5,000 คน และความขาดแคลนนีจ้ะรุนแรงขึน้ในอนาคต 
หากลดการสูญเสียพยาบาลไม่ได้ เพราะคาดว่าช่วงปี พ.ศ.2560-2570 ประเทศไทยจะมีความ
ต้องการพยาบาลในอตัราส่วน 2.7 คนตอ่ประชากร 1,000 คน เพ่ือรองรับสงัคมผู้สงูอาย ุฯลฯ หรือ
จะต้องมีพยาบาลประมาณ 170,000-180,000 คน นอกจากนีพ้ยาบาลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเม่ือ 
จบการศึกษากลบัไม่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการส่วนหนึ่งมาจากมาตรการจ ากัดปริมาณก าลงัคน
ภาครัฐท่ีขาดต าแหน่งราชการเพ่ือบรรจ ุส่งผลให้พยาบาลรุ่นใหม่ท่ีเข้าสู่ระบบบริการภาครัฐมีอายุ
การท างานสัน้ จากการขาดความเช่ือมัน่การท างานในสถานการณ์จ้างงานแบบลกูจ้างชัว่คราวท า
ให้พยาบาลร้อยละ 48.68 ออกจากงานภายใน 1 ปีแรก ขณะท่ีผู้ ท่ีได้รับการบรรจมีุอตัราการคงอยู่
นานมากกว่าถึง 9 เท่า ซึ่งหากประมาณคา่ความสญูเสียเป็นตวัเงินจากการลาออกและมีอายกุาร
ท างานสัน้ของลกูจ้างเหล่านี ้มีอตัราการสูญเสียร้อยละ 80.05 ต่อปี สงูกว่ากลุ่มข้าราชการถึง 18 
เท่าท าให้เกิดความสญูเสียมากในระบบก าลงัคน โดยรัฐและประชาชนไม่ได้รับประโยชน์เท่าท่ีควร
จากการลงทุนมหาศาลในการผลิตพยาบาลใหม่เพ่ือชดเชย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวง
สาธารณสุขท่ีลงทุนผลิตพยาบาลวิชาชีพถึงปีละ 2,500 - 3,000 คน แต่ไม่มีอัตรารองรับจึงต้อง
สญูเสียไปอย่างน่าเสียดาย ทัง้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอายกุ าลงัคนพยาบาลของหน่วยบริการ
สขุภาพภาครัฐ ท าให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนก าลงัคนท่ีมีทกัษะสงูและสร้างคนรุ่นใหม่ไม่ทนั ใน
ระยะ 5-10 ปีข้างหน้า อาจเป็นอปุสรรคตอ่การให้บริการของสถานบริการสขุภาพภาครัฐท่ีต้องดแูล
ประชาชนสว่นใหญ่ของประเทศ 

2.7 ผลกระทบจากการขาดแคลนพยาบาล 
อรุณรัตน์ คนัธา (2557) กลา่ววา่การขาดแคลนพยาบาลสง่ผลกระทบดงันี ้

2.7.1 ผลกระทบต่อพยาบาลวิชาชีพ ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ เช่น 
ภาระงานท่ีหนักมากขึน้ ความเส่ียงจากการท างาน และความเครียด สอดคล้องกับการส ารวจ
จ านวนพยาบาลท่ีเจ็บป่วยจากการท างานในปี พ.ศ. 2551 พบว่าพยาบาลร้อยละ 34.7 ถกูเข็มฉีด
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ยาหรือของมีคมบาดร้อยละ 32.6 เจ็บป่วยติดเชือ้วณัโรคจากผู้ ป่วย และร้อยละ 14.9 ถกูผู้ ป่วยท า
ร้าย รวมทัง้ขาดสมดลุของชีวิตครอบครัวและงานก่อให้เกิดความเครียด ไม่พึงพอใจในการท างาน 
และลาออกจากวิชาชีพไปในท่ีสดุ 

2.7.2 ผลกระทบตอ่ผู้ ป่วย เช่น การดแูลท่ีได้รับอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานเส่ียง
ต่อการติดเชือ้ในโรงพยาบาลระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลนานขึน้ สูญเสียค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลมากขึน้ สอดคล้องกบัผลการศกึษาท่ีว่าโรงพยาบาลท่ีขาดพยาบาลวิชาชีพ สง่ผลให้
ผู้ ป่วยมีการติดเชือ้ในโรงพยาบาลเพิ่มขึน้  มีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มมากขึน้อัตราการตายใน
โรงพยาบาลสูงขึน้ และระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลของผู้ ป่วยนานขึน้ น าไปสู่การสูญเสีย
คา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาลเป็นจ านวนมาก 

2.7.3 ผลกระทบตอ่องค์การ ได้แก่  
2.7.3.1 โรงพยาบาลในระดบัทตุยิภมูิ และตตยิภูมิต้องลดบริการบางประเภท

ลงโดยเฉพาะลดบริการผู้ ป่วยวิกฤตสอดคล้องกับการศึกษาเก่ียวกับการประเมินความพึงพอใจ
เก่ียวกับอัตราก าลังพยาบาลในโรงพยาบาลทุติยภูมิ และโรงพยาบาลตติยภูมิของกระทรวง
สาธารณสขุท่ีพบว่าร้อยละ 28.6 ไม่สามารถเปิดหอผู้ ป่วยเพ่ือรับผู้ ป่วยเฉพาะทางท่ีเพิ่มขึน้ได้ เช่น 
ไม่สามารถเปิดหอผู้ ป่วยเพ่ือดูแลเด็กทารกท่ีมีภาวะวิกฤติ แม้จะมีแพทย์ มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ  
ท่ีจ าเป็น แตข่าดพยาบาลท่ีจะต้องดแูลผู้ ป่วยแบบ 1:1 ในขณะท่ีโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั ร้อยละ 
14.3 มีความขาดแคลนพยาบาลมากในระดบัสูงจนต้องปิดหอผู้ ป่วยและลดการรับผู้ ป่วยในลง  
ถ้าไม่จ าเป็น อีกร้อยละ 85.7 ขาดแคลนในระดับปานกลางและมีความยากล าบากมากในการ
จัดหาพยาบาลล่วงเวลา เป็นผลให้พยาบาลต้องปฏิบัติภารกิจติดต่อกันวันละ 16 ชั่วโมง หรือ
สปัดาห์ละ 56-88 ชัว่โมง 

2.7.3.2 สิน้เปลืองค่าใช้จ่ายในการลงทุนจ้างพยาบาลล่วงเวลาในหอผู้ ป่วย
ตา่ง ๆ ท่ีขาดแคลน จากการส ารวจของสมาคมพยาบาลแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียพบว่า โรงพยาบาลท่ีมี
อตัราก าลงัท่ีไม่เหมาะสม เป็นสาเหตใุห้อตัราการลาออกของพยาบาลเพิ่มขึน้ การจ้างพยาบาล
ล่วงเวลา มาแทนเป็นการสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่าการลงทุนจ้างพยาบาลท างานเต็มเวลา  
ซึง่เป็นการลงทนุระยะยาวท่ีคุ้มคา่ เพราะประหยดัทัง้คา่ใช้จา่ยและเวลา 

2.7.3.3 สถานบริการสขุภาพของรัฐ ขาดแคลนพยาบาลท่ีจบใหม่มาท างาน
ทดแทนพยาบาลวิชาชีพท่ีลาออกเน่ืองจากพยาบาลจบใหม่ของรัฐ ได้รับแรงจงูใจจากโรงพยาบาล
เอกชน ให้ลาออกจากการท างาน และรับเข้าท างานด้วยเงินเดือน สวสัดิการ และคา่ตอบแทนท่ีสงู
กว่า หรือโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ ๆ ได้ตกลงเป็นการส่วนตวัในการให้ทนุนกัศึกษาพยาบาลเรียน
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ชัน้ปีท่ี 3 และชัน้ปีท่ี 4 โดยต้องไปท างานท่ีโรงพยาบาลเอกชนแห่งนัน้ด้วยคา่จ้างและสวสัดิการท่ี
สูงกว่าโรงพยาบาลของรัฐ ดังผลการวิจัยพบว่าการขาดแคลนท าให้เกิดการแข่งขันท่ีสูงม าก
ระหว่างโรงพยาบาลในการรับพยาบาลวิชาชีพเข้าท างาน โดยเฉพาะการแข่งขนัด้านค่าจ้างและ
สวสัดิการของโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ มีการให้ทนุการศกึษาแก่นกัศึกษาพยาบาลชัน้ปีท่ี 3 
และ 4 เพ่ือผกูพนัให้ท างานชดใช้ทนุหลงัส าเร็จการศกึษา 

2.7.4. ผลกระทบต่อสงัคมและประเทศ ได้แก่ การสูญเปล่าในการผลิตพยาบาล
วิชาชีพของรัฐ การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการผลิตพยาบาลและการพฒันาบคุลากรท่ีจบใหม่รวมทัง้
การเพิ่มค่าตอบแทนให้พยาบาลท่ียังคงท างานอยู่เพ่ือป้องกันการลาออก อีกทัง้การขาดแคลน
พยาบาลในพืน้ท่ีท่ีหา่งไกลหรือกนัดาร 

วิจิตร ศรีสุพรรณ (2554) สรุปว่าการขาดแคลนพยาบาลยังส่งผลกระทบต่อ 
การให้บริการแก่ประชาชนโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งท าให้ไมส่ามารถเปิดแผนกผู้ ป่วยหนกั
ได้ โรงพยาบาลบางแห่งไม่สามารถเปิดให้บริการหอผู้ ป่วยในใหม่ให้เพียงพอได้ ทัง้ท่ีมีอาคารและ
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ตา่ง ๆ พร้อมแล้ว และเกิดสภาพผู้ ป่วยล้นเตียง และยงัพบว่าโรงพยาบาลท่ี
ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้ ป่วยมีการติดเชือ้ในโรงพยาบาลเพิ่มขึน้มีภาวะแทรกซ้อน
เพิ่มมากขึน้ อตัราการตายในโรงพยาบาลสูงขึน้ และระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาลของผู้ ป่วย
นานขึน้ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ความปลอดภยัในชีวิตและการสญูเสียคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาล 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกบัปัญหาการขาดแคลนพยาบาล สรุปได้ว่า
ปัญหาท่ีเกิดจากการขาดแคลนพยาบาลเป็นปัญหาระดบัชาติท่ีมีมาอย่างต่อเน่ือง และทวีความ
รุนแรงเพิ่มขึน้ในปัจจุบัน ผลกระทบของการขาดแคลนพยาบาลส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะผู้ ป่วยท่ีมารับบริการทางสขุภาพ ซึ่งอาจได้รับการบริการท่ีมีประสิทธิภาพลดลง เสียค่า
คา่ใช้จา่ยและเวลาในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึน้สาเหตขุองการขาดแคลนพยาบาลมีหลายประการ 
เช่น การเพิ่มจ านวนของผู้ สูงอายุ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ นโยบาย
สาธารณสุขเก่ียวกับการบริการทางสุขภาพของภาครัฐ การแข่งขนัทางด้านบริการทางการแพทย์
จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมไปถึงค่าตอบแทน สวัสดิการในการท างาน และ
ความก้าวหน้าในอาชีพพยาบาล ฯลฯ แนวทางในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาลการเร่งผลิต
พยาบาลเพิ่มมากขึน้ ให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงการเพิ่มศกัยภาพของพยาบาลผู้ ท า
หน้าท่ีให้บริการทางสขุภาพให้มีคณุภาพ  

 



  55 

2.8 ประวัตกิารจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติของสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชนในเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  

2.8.1 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
2.8.1.1 ประวตัคิวามเป็นมา 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดตัง้คณะพยาบาลศาสตร์  
มีรากฐานมาจากโรงเรียนผดงุครรภ์อนามยัท่ีมูลนิธิป่อเต็กตึง๊ ได้ก่อตัง้ขึน้ในโรงพยาบาลหวัเฉียว 
ในปี พ.ศ. 2484 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตเจ้าหน้าท่ีผดุงครรภ์ชัน้ 2 เพ่ือให้บริการเก่ียวกับ 
การฝากครรภ์ การคลอด และการดูแลมารดาและทารกหลังคลอดกับประชาชน เร่ิมรับนักเรียน
ผดุงครรภ์ รุ่นแรกเม่ือ พ .ศ. 2487 ต่อมาในพ.ศ. 2493 ได้พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตร
ประกาศนียบตัรผดุงครรภ์อนามัยชัน้ 1 โดยกระทรวงสาธารณสุขรับรองวิทยาฐานะ ต่อมาในปี 
พ.ศ. 2522 มูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง ได้พฒันาโรงเรียนผดุงครรภ์และอนามยัท่ีโรงพยาบาลหวัเฉียวเป็น
วิทยาลยัหวัเฉียว โดยทบวงมหาวิทยาลยัได้มีประกาศอนุญาตให้มลูนิธิป่อเต็กตึง๊ จดัตัง้วิทยาลยั
หวัเฉียว เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2524 และวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2525 ได้มีพิธีมอบข้อก าหนด
วิทยาลยัหวัเฉียว ณ ทบวง มหาวิทยาลยั  พร้อมทัง้ได้มีการปรับปรุงหลกัสตูรจากประกาศนียบตัร
ผดงุครรภ์ชัน้ 1 เป็นหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์)  โดยเปิดด าเนินการ
สอนหลกัสูตรดงักล่าวในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2525 จากนัน้มูลนิ ธิป่อเต็กตึ๊งได้ขออนุญาตจดัตัง้
มหาวิทยาลยัต่อทบวงมหาวิทยาลยั ในวนัท่ี 2 กนัยายน 2534 และทบวงมหาวิทยาลยัได้อนญุาต
ให้มลูนิธิป่อเตก็ตึง๊ จดัตัง้มหาวิทยาลยัใช้ช่ือว่า มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และเปล่ียน
ประเภทสถาบนั อดุมศกึษาเอกชนจากวิทยาลยัหวัเฉียวเป็น มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ในด้านการพัฒนาหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย             
หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ปรับปรุงหลกัสูตรจากวิทยาศาสตรบณัฑิต (พยาบาลและผดงุครรภ์) 
เป็นหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ในปี พ.ศ. 2534 จากนัน้ได้มีการปรับปรุงหลักสตูรพยาบาล 
ศาสตรบณัฑิต จ านวน 4 ครัง้ ใน พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2547 และพ.ศ. 2555 
ตามล าดบั ในปัจจบุนัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิได้จดัการศกึษา 
จ านวน 3 หลกัสตูรได้แก่ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรพยาบาลศาสตร มหาบณัฑิต 
และหลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้ชว่ยพยาบาล 

2.8.1.2 วตัถปุระสงค์ของการจดัการศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
1) จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีความรู้ในเชิงทฤษฎี มี

ทกัษะในการปฏิบตัิงานได้ตามมาตรฐานสากลแห่งวิชาชีพการพยาบาลทัง้ขัน้พืน้ฐานและขัน้สูง  
มีคณุธรรม จริยธรรม เคารพในศกัดิศ์รีของมนษุย์ และเป็นคนดีของสงัคม 
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2) พัฒนาคุณภาพคณาจารย์ให้มีความรู้และประสบการณ์ทันต่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี พัฒนาตนเองให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและสร้าง
ความตระหนกัในจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพครู 

3) ผลิตผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอ่ืนท่ีสามารถพัฒนาและ / 
หรือแก้ปัญหาสขุภาพชมุชน / สงัคม และพฒันาการเรียนการสอน 

4) เป็นแหล่งความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการทางวิชาการ  
ท่ีสามารถตอบสนอง ชีแ้นะและให้แนวทางการพฒันาและ / หรือแก้ไขปัญหาสขุภาพแก่ชมุชนและ
สงัคม 

5) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับ
มหาวิทยาลยั คณะตา่ง  ๆ และชมุชน 

6) จัดระบบการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือผลิตบณัฑิต พัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ ผลิตงานวิจยัและผลงานทางวิชาการ การให้บริการทางวิชาการตลอดจนการท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

7) ให้ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ทางสังคม และทาง
คณุธรรมจริยธรรม เพ่ือการผลิตบณัฑิตและพฒันาสขุภาพสงัคมท่ีสอดคล้องกบัยคุสมยั 

2.8.2 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสยาม 
2.8.2.1 ประวตัคิวามเป็นมา 

เน่ืองด้วยภาวะความขาดแคลนด้านอัตราก าลังของบุคลากรทาง
การแพทย์และการพยาบาลของประเทศโดยเฉพาะบคุลากรทางการพยาบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี
มติให้สถาบนัการศึกษาพยาบาลของภาครัฐบาลผลิตพยาบาลเพิ่มตัง้แต่ปีการศึกษา 2535 เป็น
ต้นมา มหาวิทยาลัยสยามจึงได้ร่วมกับบริษัทโรงพยาบาลธนบุรี จ ากัด (มหาชน) จดัการศึกษา
พยาบาลระดบัปริญญาตรี โดยได้รับอนญุาตเปิดด าเนินการหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2538 และได้ รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก
ทบวงมหาวิทยาลยั เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2541 และคณะฯได้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่ง
ตอ่เน่ือง โดยได้มีการปรับปรุงหลกัสตูร จ านวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 ในปีการศกึษา 2543 ครัง้ท่ี 2 
ในปีการศกึษา 2548 ครัง้ท่ี 3 ในปีการศกึษา 2553 และครัง้ท่ี 4 ในปีการศกึษา ทัง้นีค้ณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ตระหนักถึงการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและการจัดการเรียน  
การสอนทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิซึ่งได้มีการพฒันามาอย่างสม ่าเสมอตัง้แต่เปิดด าเนินการ
เป็นต้นมา 
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2.8.2.2 วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลยัสยาม 

1) ผลิตบัณฑิตท่ี มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ทักษะและสมรรถนะของ
สถาบนัอุดมศึกษาและสมรรถนะวิชาชีพให้เป็นทียอมรับในการประกอบวิชาชีพระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

2) สร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและสามารถบริการพยาบาล 
แบบองค์รวมได้ทัง้ 4 มิติ โดยใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ พฒันา
ตนเอง และวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง ให้บริการสู่สากลได้โดยใช้ภาษาสากลได้อย่างน้อย 1 ภาษา และ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) พฒันาหลกัสตูร บคุลากร และการจดัการเรียนการสอนท่ีเอือ้ให้ผู้ เรียน
ส าเร็จการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ในการผลิตบณัฑิต 

4)  น าศาสตร์ความรู้ทางวิชาชีพ ศาสตร์สาขาอ่ืน  ๆ วัฒนธรรมท่ี
หลากหลายและนโยบายการศกึษาชาติมาบรูณาการทางวิชาการด้านสขุภาพท่ีเน้นการสร้างเสริม
สขุภาพและการดแูลสขุภาพโดยการพึง่ตนเอง แก่สงัคมและชมุชนอยา่งตอ่เน่ือง 

5) มีการพฒันาองค์ความรู้ใหม ่และน าองค์ความรู้มาประยกุต์สูก่ารเรียน
การสอน การปฏิบตั ิและการด าเนินชีวิตได้อยา่งมีประสิทธิภาพตลอดชีวิต 

6) ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษามีจิตส านึกในการธ ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวฒันธรรมและประเพณีให้ยัง่ยืนต่อไปพฒันาระบบการบริหารจดัการโดยใช้ระบบและกลไก
ประกนัคณุภาพเป็นเคร่ืองมือได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.8.3 หลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน 
2.8.3.1 ประวตัคิวามเป็นมา 

ในปีพ.ศ. 2525 ประเทศไทยเกิดภาวะขาดแคลนพยาบาล เน่ืองจากมีการ
เปิดโรงพยาบาลเพ่ือให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนเพิ่มขึน้จ านวนมาก โรงพยาบาลกรุงเทพ  
 คริสเตียนประสบปัญหาการแข่งขนัสงูในการสรรหาพยาบาลวิชาชีพมาปฏิบตังิานในโรงพยาบาล 
นายแพทย์ประสงค์ ชัยรัตน์ ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนในขณะนัน้จึงเสนอ
โครงการจดัตัง้คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยคริสเตียน ต่อมูลนิธิแห่งสภาคริสตจกัรในประเทศ
ไทย และได้รับมอบอ านาจจากมูลนิธิฯ ให้เสนอโครงการจัดตัง้คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย  
คริสเตียน ต่อทบวง มหาวิทยาลัย และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้จัดตัง้ “วิทยาลัย 
คริสเตียน” ในวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2526 ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้รับรองวิทยฐานะและ  
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ได้มอบใบอนุญาตให้จัดตัง้และใบอนุญาตให้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็น
หลักสูตรแรก ในปัจจุบันได้จัดการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  และหลักสูตร 
Bachelor of Nursing Science Program (International Program) 

ในด้านการพัฒนาหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา  2527 และปรับปรุง
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจ านวน 6 ครัง้ ดังนี  ้ครัง้ท่ี 1 ในปีการศึกษา ครัง้ท่ี 2 ในปี
การศกึษา 2545 ครัง้ท่ี 3 ปีการศกึษา 2547 ครัง้ท่ี 4 ปีการศกึษา 2548 ครัง้ท่ี 5 ปีการศกึษา 2554 
และครัง้ท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 ต่อมาในปีการศึกษา 2552 ได้เปิดสอนหลักสูตร  Bachelor of 
Nursing Science Program (International Program) ซึ่งตลอดเวลาท่ีจัดการเรียนการสอนได้มี
การปรับปรุงหลักสูตรจ านวน 2 ครัง้ ดังนี ้ครัง้ท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 และครัง้ท่ี 2 ปีการศึกษา 
2555   

2.8.3.2 วตัถปุระสงค์ของการจดัการศกึษา 
1) ผลิตบณัฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ตามความต้องการของประเทศท่ีมี

คณุลกัษณะของความเอือ้อาทร เช่ียวชาญในวิชาชีพ  มีทกัษะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั 

2) เป็นศนูย์กลางด้านวิชาการท่ีมีความเป็นเลิศในการจดัการเรียนการสอน
การพยาบาลผู้ ป่วยในภาวะวิกฤตท่ีบูรณาการความรู้ด้านบริหารจัดการด้านวิชาชีพเพ่ือบริการ
สงัคมในด้านสขุภาพของประเทศ 

3) สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการด้านบริการสขุภาพกับ
องค์กรทัง้ในระดบัชมุชนระดบัองค์กรระดบัประเทศและระดบันานาชาติ 

4) พัฒนาจริยธรรมตามหลักคริสต์ศาสนาในการด ารงชีวิตในสังคมและ
ส่งเสริมการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล  รับผิดชอบสังคมมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึด
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลกั 

5) ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดย
ร่วมกบัชมุชนองค์กร และหนว่ยงานภายนอกทัง้ภาครัฐและเอกชน 

6) ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาความรู้วิชาชีพ แล ะ 
การเรียนการสอน 
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2.8.4 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น  

2.8.4.1 ประวตัคิวามเป็นมา 
แนวคิดในการก่อตัง้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิ ร์น  

เกิดจากการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบญัญัติ
หลักประกันสุขภาพมาตัง้แต่ พ.ศ.2545 แม้จะมีการผลิตบัณฑิตพยาบาลเพิ่มขึน้จากสถาบัน  
อุดมศึกษาทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนมาเป็นล าดับ แต่แนวโน้มจ านวนบุคลากรพยาบาล 
ยงัไม่เพียงพอกบัความต้องการ มหาวิทยาลยัเวสเทิร์นเล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้ก่อตัง้คณะพยาบาลศาสตร์ขึน้ เป็นการจดัการ
เรียนการสอนด้านวิชาชีพพยาบาล และเป็นการขยายโอกาสทางการศกึษาในสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มจ านวนบุคลากรด้านพยาบาลวิชาชีพท่ีขาดแคลนแล้ว  
ยงัเป็นการขยายบทบาทของคณะพยาบาลศาสตร์แก่ผู้ เรียนในสว่นภูมิภาค จงึได้เชิญผู้ทรงคณุวฒุิ
ในสาขาการศกึษาพยาบาล มาร่วมด าเนินการและร่างหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตเพ่ือเตรียม
ความพร้อมท่ีจะจัดตัง้คณะพยาบาลศาสตร์ขึน้ในปี พ.ศ. 2549 โดยได้จัดการศึกษาในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตในวิทยาเขตต่าง ๆ ดังนี ้คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี  
ในปีการศึกษา 2549 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล ในปีการศึกษา 2550 และ  
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบรีุรัมย์ในปีการศกึษา 2555  

2.8.4.2 วตัถปุระสงค์ของการจดัการศกึษา 
1) ด้านการผลิตบัณฑิต พัฒนาให้นิสิตมีความสามารถในการใช้พลัง

ความคดิให้เกิดความรู้ เพ่ือพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความสามารถใน
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เพ่ือพฒันาตน พฒันาวิชาชีพ และพฒันาสงัคม ประเทศชาติ
ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมัน่คง ยัง่ยืน สามารถใช้ภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานร่วมกบั
ผู้ อ่ืนได้ มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด าเนินชีวิตในสงัคมได้อยา่งมีความสขุด้วย
จิตส านกึท่ีตระหนกัในฐานะเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

2) ด้านการวิจัย ส่งเสริมให้อาจารย์สามารถท าวิจัย เพ่ือให้เกิดองค์
ความรู้ใหมส่ามารถใช้วิจยัเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเรียนรู้ 

3) ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคมส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร รวมทัง้
นิสิตให้บริการวิชาการแก่สงัคมในระดบัท้องถ่ิน ระดบัชาตแิละระดบันานาชาติ 
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4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทย ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร 
รวมทัง้นิสิตร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  มีความภาคภูมิ ใจใน
ศลิปวฒันธรรมไทย เพ่ือธ ารงไว้ซึง่เอกลกัษณ์ของชาตไิทย 

2.8.5 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ  
2.8.5.1 ประวตัคิวามเป็นมา 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ ได้รับการอนมุตัิให้เปิด
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ในปีการศึกษา 2551 ตามมติท่ีประชุมสภาวิทยาลัยเม่ือวันท่ี  
11 กันยายน พ.ศ. 2550 และผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลเม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ.
2551 โดยสภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
ปีการศึกษา 2552 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2553 โดยเปิดรับนักศึกษารุ่นท่ี 1 ตัง้แต่ปีการศึกษา 
2551 เป็นต้นมา  

2.8.5.2 วตัถปุระสงค์ของการจดัการศกึษา 
1) มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพในการปฏิบตัิการพยาบาลแก่บคุคล ครอบครัว 

และชมุชน ทัง้ในภาวะสขุภาพปกต ิภาวะเส่ียง และภาวะท่ีเจ็บป่วยได้อยา่งมีคณุภาพ 

2) มีทักษะในการส่ือสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3) ใช้ความรู้ด้านการวิจยั และการน าผลการวิจยัไปใช้ในการแก้ปัญหา
และปฏิบตักิารพยาบาล 

4) ปฏิบัติการพยาบาลโดยค านึงถึงศักดิ์ศรี และความเป็นบุคคลของ
ตนเองและผู้ อ่ืน มีจิตบริการ ยดึมัน่ในคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

5) คดิอยา่งมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ เพ่ือพฒันางานอยา่งตอ่เน่ือง 
6) มีภาวะผู้น า บริหารจัดการตนเอง มีความรับผิดชอบและท างานเป็น

ทีมร่วมกับผู้ อ่ืนได้ สามารถพัฒนาศกัยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้สามารถดแูลสุขภาพ
ตนเองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

7) เป็นสมาชิกท่ีดีของวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคม ปรับตัวให้
สอดคล้องกบับริบททางสงัคมและวฒันธรรม 
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2.8.6 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต วิทยาลยันานาชาตเิซนต์เทเรซา 
2.8.6.1 ประวตัคิวามเป็นมา  

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ก่อตัง้ขึน้ในปี 
พ.ศ. 2550 โดยเปิดสอนหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรสองภาษา เพ่ือมุ่งตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาลด้านสาธารณสุขของประเทศ ท่ีก าลงัเผชิญกบัปัญหาการขาดแคลนพยาบาล
วิชาชีพเป็นจ านวนมาก วิทยาลยัฯ เห็นความส าคญัในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลเพ่ือให้
ประชาชนได้รับบริการสขุภาพท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งทัว่ถึง จ าเป็นต้องมีบคุลากรอยา่งเพียงพอและ 
มีคุณภาพในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา ท่ีมีความ
มุ่งมั่นท่ีจะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ระดบันานาชาติท่ีบูรณาการภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญา
สากลสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ ในวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2550 สภาสถาบันอนุมัติให้
วิทยาลัยเซนต์เทเรซา อินติ จัดตัง้คณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือผลิตพยาบาลวิชาชีพในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต และได้รับการรับรองสถาบนัและหลกัสตูรการพยาบาลและการผดงุครรภ์
จากสภาการพยาบาลในวนัท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 คณะพยาบาลศาสตร์มีการจดัการศกึษา
ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในด้านของการพัฒนาหลักสูตรมีการ
ปรับปรุงหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตครัง้แรกในปีการศกึษา 2556  

2.8.6.2 วตัถปุระสงค์ของการจดัการศกึษา 
1) มีความรู้ความสามารถคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

2) สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลบุคคล ครอบครัวและ
ชมุชน 

3) ใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการดแูลแบบองค์รวมโดยใช้
เหตผุลตอบสนองความต้องการของบคุคล ครอบครัวและชมุชนทกุชว่งวยัของชีวิต 

4) ผสมผสานค่านิยมแห่งวิชาชีพ จริยธรรม และมาตรฐานการดแูลด้วย
ความเอือ้อาทร 

5) วางแผนปฏิบตัิการตลอดจนประเมินผลการดแูลผู้ รับบริการท่ีมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ได้ทกุระดบัของสถานบริการ 

6) ใช้ทกัษะในการตดิตอ่ส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการดแูลอย่างมีคณุภาพ 
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7) ประสานความร่วมมือกับบุคคลเก่ียวข้อง ในการพัฒนาคณุภาพการ
ดแูล การจดัการด้านสุขภาพ ในการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันการเกิดโรคการบ าบดัรักษาและ
การฟืน้ฟสูภาพได้ในทกุสภาวะแวดล้อม 

3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3.1 ความหมายของคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ได้ให้ความหมายของคุณภาพ
การศึกษาว่า หมายถึง ผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดขึน้กับผู้ เรียนในทุกระดบั / ประเภทการศึกษา 
และผลการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพของหน่วยงานท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีพึง
ปรารถนาของผู้ เรียน  

รัตนา ดวงแก้ว (2556) ได้กล่าวถึงคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดของยูนิเซฟ 
ได้แก่ ตวัผู้ เรียน สภาพแวดล้อมในการเรียน เนือ้หาสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน และ
ผลลพัธ์ สรุปดงันี ้

3.1.1 ผู้ เรียนท่ีมีสุขภาพแข็งแรง มีภาวะโภชนาการท่ีดี มีความพร้อมท่ีจะ
เรียนรู้ และได้รับการสนบัสนนุชว่ยเหลือการเรียนจากครอบครัวและชมุชน 

3.1.2 สภาพแวดล้อมท่ีถกูสขุลกัษณะ ปลอดภยั ป้องกนัการคกุคามทางเพศ 
และมีการจดัหาทัง้ทรัพยากรและสิ่งอานวยความสะดวกอยา่งเพียงพอเหมาะสม 

3.1.3 เนือ้หาสาระการเรียนรู้ต้องสมัพนัธ์เช่ือมโยงระหว่างหลกัสูตร หนงัสือ                     
ส่ืออุปกรณ์การเรียน และทักษะพืน้ฐาน โดยเฉพาะการอ่านออก เขียนได้ และการคิดค านวณ 
รวมถึงทักษะชีวิตท่ีเด็กจะต้องเรียนรู้เก่ียวกับสุขภาพท่ีดี ความปลอดภัย ความรู้เร่ืองเพศศึกษา 
การโภชนาการ การปอ้งกนัการตดิเชือ้ตา่ง  ๆ 

3.1.4 กระบวนการเรียนการสอนท่ีครูเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัในบรรยากาศของ
ห้องเรียนนอกห้องเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี ครูมีทักษะการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือนามา
พฒันาผู้ เรียนและลดชอ่งวา่งความแตกตา่งในการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

ผลลัพธ์ท่ีได้จากการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพจะต้องสะท้อนถึงความรู้ ทักษะ 
และทศันคตท่ีิเช่ือมโยงกบัเปา้หมายการศกึษาของชาต ิและการมีสว่นร่วมของสงัคม  

คณุภาพการศกึษาเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคณุลกัษณะของการจดัการศกึษาท่ี
มีมาตรฐานท าให้เกิดผลอย่างยั่งยืนแก่ผู้ เรียนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรและสามารถสนอง
ความต้องการของนักเรียน ผู้ ปกครองและชุมชน หรืออาจกล่าวได้ว่า คุณภาพการศึกษา คือ 
คณุภาพของผู้ เรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูและมีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลกัสูตร
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ก าหนด ทัง้นี ้คุณภาพของผู้ เรียนดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือของทุก  ๆ ฝ่าย ได้แก่ พ่อแม่
ผู้ปกครองและชมุชนท่ีเอาใจใส่การจดัการศกึษา หน่วยงานระดบันโยบายและระดบัปฏิบตัิมีระบบ
การบริหารท่ีได้มาตรฐาน และโดยเฉพาะระดบัปฏิบตัซิึ่งหมายถึงสถานศกึษามีระบบการเรียนการ
สอนท่ีลงถึงระดับห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ อันเป็นผลมาจากการมีผู้ บริหารและครูมืออาชีพ 
รวมทัง้มีคณะกรรมการสถานศกึษาท่ีให้การคาปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (รัตนา ดวงแก้ว 2556 
ก: 11 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า คุณภาพการศึกษามีอยู่ในตวัผู้ เรียน กระบวนการจัดการ
ศกึษา สภาพแวดล้อมเนือ้หาสาระของหลกัสตูร ตลอดจนระบบการบริหารจดัการโดยรวม  

3.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 Hoyle (2009) กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพ หรือการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

เป็นการด าเนินการทั่วทัง้องค์การเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม และ
กระบวนการ เพ่ือให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่ทัง้องค์การ ผู้ปกครอง และชุมชน สามารถด าเนินการ  
ได้ 2 วิธีพืน้ฐาน ได้แก่ วิธีการควบคมุท่ีดีกว่าและวิธีการสร้างมาตรฐานหรือนวตักรรม ซึง่อธิบายได้
ดงันี ้

3.2.1 การพัฒนาหรือป รับปรุงคุณภาพโดยวิ ธีการควบคุม ท่ี ดีกว่า  เป็น
กระบวนการปรับเปล่ียนมาตรฐานการศึกษาชุดเดิม ไม่ใช่กระบวนการท่ีสงวนรักษาหรือสร้าง
มาตรฐานใหม่ มาตรฐานท่ีได้จากวิธีนีเ้ป็นมาตรฐานท่ีได้รับการปรับปรุงผ่านกระบวนการของการ
เลือกการวิเคราะห์ และการปรับ แก้ไขของผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการใช้ 

3.2.2 การพฒันาหรือปรับปรุงคณุภาพโดยวิธีการสร้างมาตรฐานหรือนวตักรรม 
เป็นกระบวนการท่ีไม่เก่ียวกับการสงวนรักษาหรือปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาท่ีมีอยู่เดิม แต่จะ
สร้างมาตรฐานขึน้มาใหม่ผ่านกระบวนการท่ีเร่ิมต้นจากการศกึษาความเป็นไปได้และพฒันาผ่าน
กระบวนการวิจยัและพฒันา (R & D) มาตรฐานดงักล่าวนีถื้อว่าเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไปทัง้ด้านนวตักรรม เทคโนโลยี การตลาดและการจดัการ 

ออฟสเต็ด (Ofsted, 1994) กล่าวว่า  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะใช้ใน
ความหมายแตกต่างกัน ใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ยกระดับมาตรฐาน 2) เพิ่มคุณภาพ 3) เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และ 4) บรรลเุปา้หมายในการพฒันานกัเรียนทัง้ด้านคณุธรรมจริยธรรม สงัคม และ
วฒันธรรม จากความหมายทัง้ 4 ลกัษณะดงักล่าว สถาบนัการศึกษาสามารถนามาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณาทัง้ด้านกระบวนการ
และเปา้หมายหรือผลลพัธ์ว่ามีการพฒันาเพิ่มขึน้หรือไมเ่พียงใด โดยมีแนวคาถามในการตรวจสอบ 
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4 ข้อ ได้แก่ 1) สภาพท่ีเป็นอยู่ในขณะนีเ้ป็นอย่างไร 2) ต้องการเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง 3) เม่ือเวลา
ผ่านไปจะบริหารการเปล่ียนแปลงได้อย่างไร และ 4) จะทราบได้อย่างไรว่า การบริหารการ
เปล่ียนแปลงนัน้ประสบความส าเร็จ 

ส าห รับการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาในบ ริบทของสังคมไทยนับตั ง้แต่ มี
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มุ่งเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือให้
ประชาชนได้รับการศกึษาอย่างทัว่ถึงและมีแนวคิดเร่ืองการพฒันาคณุภาพการศกึษาในทกุระดบั 
ดงัจะเห็นได้จากการก าหนดให้มีระบบการประกันคณุภาพการศึกษาเพ่ือเป็นหลกัประกันว่าการ
ให้บริการการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาจะสามารถสนองความต้องการของนักเรียน 
ผู้ ปกครอง ชุมชน และสังคมได้ ดังนัน้สถานศึกษาจึงต้องยึดมาตรฐานคุณภาพท่ีก าหนดโดย
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเพ่ือเป็น
หลกัประกนัว่ากระบวนการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาบรรลตุามมาตรฐานคณุภาพท่ีได้
ก าหนดไว้ตลอดเวลา พร้อมทัง้มีการทบทวนตรวจสอบรับรองคณุภาพมาตรฐานจากหน่วยงาน
อิสระภายนอกเป็นระยะ 

3.3 องค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย์และคณะ (2556) กล่าวว่า องค์ประกอบของการพัฒนา

คณุภาพการศกึษา สรุปดงันี ้
3.3.1 หลักสูตร ส่ือการสอน และเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีเก่ียวกับการ

จดัการเรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นถึง องค์ประกอบของหลักสูตรทัง้เนือ้หา สมรรถนะ (ทักษะ) และ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของนกัเรียนท่ีมีความสอดคล้องกบัทกัษะแหง่ศตวรรษท่ี 21 โดยหลกัสตูร
มีโครงสร้างกระชบัมีความยืดหยุ่น เน้นกระบวนการคิดขัน้สูง และบูรณาการ ดงัเช่น แนวคิดหลกั
และคาถามส าคญัในสาระการเรียนรู้ เรียนรู้ผ่านโครงงานและการทางานเป็นทีม และการใช้ ICT 
ในการเรียนรู้ 

3.3.2 ระบบการประเมินผลผู้ เรียน เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัการวดัคณุภาพผู้ เรียน
โดยใช้การทดสอบมาตรฐานในระดบัประเทศ ซึ่งควรเป็นการทดสอบเพ่ือวดัความรู้ความเข้าใจ
และทกัษะ (literacy-based test) โดยประยกุต์เนือ้หาเข้ากบัโจทย์จริงในชีวิตประจาวนัได้ และการ
นาผลการทดสอบมาตรฐานระดบัประเทศ ไปสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึน้ในระบบการศึกษา 
เช่น การประเมินผลงานของครู การประเมินสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและเข้าช่วยเหลือ
สถานศึกษาท่ีมีปัญหา รวมถึงการประเมินผลและให้รางวลัแก่ผู้บริหารสถานศกึษา นอกจากนีย้งั
เก่ียวกับการมีระบบสาระสนเทศ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายของรัฐและการเลือก
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สถานศกึษาของผู้ปกครอง สาหรับในระดบัโรงเรียน นอกจากนี ้การวดัและประเมินผลนกัเรียนใน
ระดบัห้องเรียนควรมีวิธีหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการประเมินผลเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้
และวิเคราะห์ผู้ เรียน (formative test) 

3.3.3. ระบบประเมินและพฒันาคณุภาพครู เป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับการพฒันา
ครูแบบใหม่ซึง่สนบัสนนุให้เกิดระบบชมุชนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกนั แทนการฝึกอบรมครูท่ีรัฐเป็น
ผู้ ก าหนด ให้เปล่ียนบทบาทมาเป็นผู้ กากับดูแลคุณภาพและส่งเสริมการจัดการความรู้ โดยให้
โรงเรียนเป็นหน่วยพัฒนาหลกั ได้รับการจดัสรรงบประมาณ และมีอ านาจในการตดัสินใจเลือก
หลกัสตูรและผู้อบรมเอง และให้ความส าคญักบัการนาความรู้ไปสูก่ารปฏิบตัิจริง นอกจากนี ้ระบบ
การประเมินครูเพ่ือให้ผลตอบแทนต้องขึน้อยู่กับพัฒนาการของผลการทดสอบมาตรฐาน
ระดบัประเทศของนกัเรียน และควรใช้วิธีสงัเกตการณ์ร่วมกบัการพิจารณาเอกสาร ทัง้นีก้ าหนดให้
มีการประเมินคงสภาพวิทยฐานะทกุ 5 ปี และปรับลดงานธุรการของครูลง ให้เน้นหน้าท่ีในการสอน
เป็นส าคญั 

3.3.4 ระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบเก่ียวกับระบบ 
การประเมินคณุภาพภายในของโรงเรียนซึง่เป็นหนว่ยหลกัในการประเมินเพ่ือพฒันาคณุภาพ ส่วน
ระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นหน่วยสนับสนุนด้านความรู้ให้แก่โรงเรียน กากับคุณภาพของ
โรงเรียน และประเมินโรงเรียนตามระดบัปัญหา (risk-based inspection) เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
อยา่งเหมาะสม 

3.3.5 ระบบการเงินเพ่ือการศึกษา เป็นองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัสรรทรัพยากรใน
ระบบการศกึษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบและลดความเหล่ือมล้าระหวา่งพืน้ท่ี โดยมีการใช้ข้อมูล
ผลการประเมินผู้ เรียนซึ่งเป็นคะแนนการทดสอบมาตรฐานขัน้ต ่าของนักเรียนในการพิจารณา
จดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนในเขตพืน้ท่ีด้อยโอกาสอย่างเหมาะสม รวมทัง้ใช้ประเมินผลการ
ทางานและให้รางวลัแก่ผู้บริหาร และควรปรับเปล่ียนงบประมาณด้านการศกึษาไปสูร่ะบบการเงิน
ด้านอปุสงค์ คือตวัผู้ เรียนมากขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการสร้างความรับผิดชอบทางการศกึษา 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้ว่า การพฒันาคณุภาพการศกึษาเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง 
หรือปรับปรุงพฒันาการจดัการศกึษาเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
อันจะน ามา ซึ่งความพอใจของผู้ ปกครอง ชุมชน และสังคมโดยทั่วไป ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต้องค านึงถึงองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร ส่ือการสอน 
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และเทคโนโลยี) การประเมินผลผู้ เรียน การประเมินและพัฒนาคณุภาพครู การประเมินคณุภาพ
สถานศกึษา และการจดัสรรงบประมาณเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 

4. การใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน 
เม่ือสถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพ ทัง้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

และการประเมินคณุภาพภายนอก จะได้รับทราบระดบัคณุภาพของการจดัการศกึษาหรือผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานจากผู้ ตรวจประเมินคุณภาพ
การศกึษา เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมลูในการพัฒนาคณุภาพการด าเนินงาน นอกจากนีส้มศ. ได้แนะน า
สถานศึกษาให้น าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนตามแนวทางการประกันคณุภาพการศึกษา 
ได้แก่  

4.1.1 การให้ความส าคญักบัองค์ประกอบ 8 ขัน้ตอนของการประกนัคณุภาพภายใน 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง ตามขัน้ตอน PDCA (Plan - Do - 
Check - Act) เกิดการปฏิบตังิานได้อยา่งเป็นระบบ มีคณุภาพตามมาตรฐาน  

4.1.2 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงาน ตระหนกัถึงการน า
ผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง พฒันาสถานศกึษา เพ่ือท่ีจะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจดุและจะ
สามารถพฒันาการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.1.3 จดัระบบการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ให้สถานศกึษาจดัระบบการ
เรียนการสอนท่ีสอดแทรกกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เพิ่มการปฏิบตัิจริง และส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนได้อยา่งเตม็ท่ี  

4.1.4 สร้างการมีสว่นร่วมของผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสียสถานศกึษารายงานผลการประเมิน
คณุภาพการศกึษาให้ผู้ มีส่วนได้ สว่นเสียได้รับทราบ เปิดรับฟังความคดิเห็น และเปิดโอกาสให้เข้า
มามีสว่นร่วมในการวางแผนการด าเนินงาน การปรับปรุงพฒันา 

จาก ท่ี กล่ าวมาส รุป ได้ ว่า  การน าผลการประ เมิ น ไป ใช้ ให้ เกิ ดป ระ โยช น์ 
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการด าเนินงานอย่างจริงจัง และต่อเน่ือง ไม่วางเฉย มีการน าผล  
การประเมินมาเป็นข้อมูลเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน เช่น การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร 
ตลอดจนผู้ บริหารและบุคลากรต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างระบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ เก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เช่น การพัฒนาหลักสูตร ฯลฯ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าวงจรคุณภาพมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและการจัดการ
คณุภาพการศกึษา ผู้บริหารต้องสนบัสนนุ และกระตุ้นให้บคุลากรปฏิบตัติามอยา่งเคร่งครัด  
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5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 

 สุรีย์ เหล็กข า (2553) ได้ศึกษาการประเมินและจดัท าแนวทางการพฒันาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2545 สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสขุ ผลการศกึษา
พบว่า แนวทางการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต สถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ 1) วตัถุประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ควรก าหนดให้มุ่งเน้น  
ในการให้การพยาบาลแบบเอือ้อาทรท่ีมีการบูรณาการความ รู้คู่คุณธรรม และควรปรับ  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้บณัฑิตทัง้ในส่วนของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมุ่งเน้น
ชุมชนเป็นฐาน 2) โครงสร้างและเนือ้หาสาระของหลักสูตร ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และเพิ่มการเลือกฝึกประสบการณ์ตามความสนใจของผู้ เรียนโดยมีการ
จดัการเรียนการสอนร่วมกับแหล่งฝึก 3) การบริหารหลกัสูตร ควรให้ผู้ ฝึกปฏิบตัิมีส่วนร่วมในการ
วางแผนเพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์จริงของแหล่งฝึก และ 4) การจดัการเรียนการสอน ควรมี
การพฒันาอาจารย์ในด้านการสอนแบบบูรณาการให้ครบทกุวิทยาลยัฯ โดยมีการปรับเปล่ียนเจต
คติต่อวิธีการสอน และพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลกัสตูร นอกจากนีค้วรจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเป็นการส่ือสารสองทางและมีการกระตุ้นให้
ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็น รู้จกัคิดหรือเพิ่มการฝึกทกัษะการส่ือสารกับผู้ ป่วยหรือผู้ รับบริการอ่ืน
ตามศกัยภาพของผู้ เรียน  

พรรณสุกิตต์ ทาทอง (2556)  ได้ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัพะเยา ผลการศกึษาพบว่าแนวทางการพฒันา
ระบบการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ประกอบด้วยส่ีขัน้ตอน ได้แก่ 1) การสร้างความตระหนกัให้แก่บคุลากรเก่ียวกบัการประกนั
คณุภาพ การศกึษา โดยการอบรมให้ความรู้ แก่บคุลากรท่ียงัไม่มีความรู้ด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษา โดยจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการการให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการจัดการความรู้  3) การก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และ 4) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 

 โฆ สิ ต  ดิษ ฐบรรจง  (2557)  ได้ศึ กษ าการประ เมิ นความ ต้องการจ า เป็ น 
ในการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมิน
ความต้องการของการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียน ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
ก าแพงเพชร เขต 1 ระยะท่ีหนึ่ง 1) ขัน้เตรียมการ ล าดบัสูงสุด คือการให้ผู้ เก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพภายใน  2) ขัน้ด าเนินการ ล าดบัสูงสุดคือการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรใน
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สถานศึกษาและการทดลองใช้เคร่ืองมือเพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้จริง  3) ขัน้รายงาน ล าดบั
สงูสุดคือการเขียนรายงานประเมินตนเอง/รายงานประจาปีเชิงวิชาการเพ่ือรายงานต่อหน่วยงาน
ต้นสงักัดระยะท่ี 2 มีประเด็นการน าเสนอในการพัฒนาอย่างเร่งด่วนตามล าดบัความส าคญัค่า
ดัชนีของการประเมินความต้องการจ าเป็น ดังนี ้1) ควรสร้างความตระหนักให้ผู้ บริหารและ
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ  2) ค วรยึ ด ห ลั ก ก า ร มี ส่ วน ร่วม  3) ค วร มี ก า รส ร้ า งข วัญ แล ะก า ลั ง ใจ   
4) ควรมีเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการประเมินผล และ 5) ควรมีรายงานท่ียดึหลกัวิชาการ 

ทัศน์ศิรินทร์ สว่างบุญ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการน าผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า  รูปแบบการน าผลการประเมินคณุภาพภายนอกไปใช้
ประโยชน์มีขัน้ตอนดังนี  ้1) การสร้างความตระหนักและความเข้าใจก่อนการประเมิน 
(Awareness) 2) การตรวจสอบยืนยัน (Check) กับผลการประกันคุณภาพภายในและผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 3) การวางแผน(Plan) การด าเนินงานร่วมกับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องภายนอก 4) การด าเนินการ(Action) 5) การประเมินผลการ
ด าเนินงาน(Evaluation) และผลจากการทดลองใช้ และประเมินคณุภาพรูปแบบการน าประเมิน
คุณภาพภายนอกไปใช้ประโยชน์ พบว่า รูปแบบสามารถน าไปใช้ได้ สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา โดยควรเพิ่มตวัอย่างให้ง่ายต่อการน าไปใช้มากขึน้ ส าหรับผลการประเมินคุณภาพ
ของรูปแบบ พบว่าความเป็นประโยชน์ (M=4.25,  SD  =  0.51) ความเหมาะสม (M=4.21,  SD  
=  0.45) ความเป็นไปได้ (M=4.00,  SD  =  0.45) และความถูกต้อง (M=4.19, SD = 0.40) ทุก
ด้านมีผลประเมินอยูใ่นระดบัดี 

ลินดา ท าขุนทด (2559) ได้ศึกษาการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือ
พฒันาการบริหารโรงเรียน ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครราชสีมา เขต 5 
ผลการศกึษาพบว่า ระดบัการใช้ผลการประเมินคณุภาพภายในเพ่ือพฒันาการบริหารโรงเรียน ใน
สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีการใช้ผลการประเมิน
คุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาการบริหารโรงเรียน ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผน การปฏิบตัิงาน 
ด้านการด าเนินงานตามแผน และด้านการตรวจสอบและประเมินผลโดยรวมและรายด้านทกุด้าน
อยู่ในระดับมาก ด้านท่ีน ามาใช้มากท่ีสุด คือ ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ  
ด้านการด าเนินงานตามแผน และด้านการตรวจสอบ ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบการใช้ 
ผลการประเมินคณุภาพภายในเพ่ือพฒันาการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนท่ีมีขนาดโรงเรียนและ
ระดบัคุณภาพการประเมินภายในแตกต่างกัน สังกัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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นครราชสีมา เขต 5 พบว่าขนาดโรงเรียนและระดบัคณุภาพการประเมินภายในแตกตา่งกัน มีการ
ใช้ผลการประเมินคณุภาพภายในเพ่ือพฒันาการบริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านทกุด้าน
ไมแ่ตกตา่งกนั 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
คริสเตียน ที คอฟเนอร์ (Christine T. Kovner. 2010) ได้ศึกษาความคิดเห็นของ

พยาบาลใหม่เก่ียวกับการปรับปรุงคณุภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การปรับปรุงคณุภาพ
เป็นสิ่งท่ีผู้บริหารโรงพยาบาลให้ความส าคญั นอกจากนีบ้ทบาทของพยาบาลวิชาชีพท่ีมีต่อการ
ปรับปรุงคณุภาพในโรงพยาบาลมีความส าคญัยิ่งเพราะโรงพยาบาลสว่นใหญ่พยาบาลวิชาชีพคือผู้
ท่ีดูแลผู้ ป่วยโดยตรง หากพยาบาลไม่มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพอาจ
ส่งผลกระทบในการปรับปรุงการให้บริการได้ ทัง้นีผู้้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินเร่ือง
เก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพ และคิดว่าไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมเก่ียวกับการปรับปรุง
คณุภาพท่ีเพียงพอ ดงันัน้จึงเป็นความท้าทายของสถาบนัการศึกษาท่ีจดัการศึกษาในการพฒันา
นกัศกึษาพยาบาลให้มีความพร้อมส าหรับการท างานในหน่วยงาน หรือองค์กรท่ีต้องมีการปรับปรุง
คณุภาพในการท างานรวมถึงปรับปรุงการดแูลผู้ ป่วยด้วย 

เที ย  เอฟ .แวน  เด  ม อท เทล  (Thea F. Van de Morte Walo (2012) ไ ด้ ศึ กษ า 
การประกันคุณภาพการศึกษาและการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพของหลักสูตรพยาบาล  
ศาสตรบัณฑิต ควรท าควบคู่กันหรือแยกออกจากกัน การวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาการรับรู้ของ
นักวิชาการด้านหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิต จ านวน 7 คน จากมหาวิทยาลัยสองแห่งใน
ประเทศออสเตรเลียเก่ียวกบักระบวนการตรวจสอบหลกัสตูรพยาบาลศาสตบณัฑิตโดยใช้รูปแบบ
การสนทนากลุ่มผลการศึกษาพบว่า การประกันคุณภาพการศึกษาและการเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตสามารถท าควบคู่กันได้ แต่ต้องมีการส่ือสาร
และท าความเข้าใจกบัผู้ เก่ียวข้องอยา่งถกูต้อง และชดัเจน 

 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าการวิจยัโดยการศกึษาเก่ียวกับแนวทางการน าผลการประเมิน
คณุภาพการศกึษาภายในไปใช้เพ่ือพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา พบวา่สถานศกึษาแตล่ะแห่ง
มีการน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษา ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการศกึษา ซึง่ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาจะสะท้อนคุณภาพและจุดท่ีควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่ง และในการด าเนินการแก้ไข หรือพฒันา จากงานวิจยัท่ีน ามาศึกษาพบว่า
สถานศึกษาส่วนใหญ่ใช้วงจรคณุภาพ ประกอบด้วย การวางแผน (Plan: P) การด าเนินงานตาม
แผน  (Do :D) การตรวจสอบคณุภาพ (Check: C) และการปรับปรุงคณุภาพ (Act : A) เป็นกรอบ
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หรือแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ รวมถึงสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศกึษาแตล่ะแหง่ 
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บทที่ 3 
วิจัยด าเนินการวิจัย 

งานวิจยัเร่ือง “แนวทางการน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในไปใช้เพ่ือพฒันา
คณุภาพการจดัการศกึษา ส าหรับหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน” 
ผู้วิจยัได้แบง่การวิจยัออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1  การศึกษาการน าผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน
ระดบัดีขึน้ไป ไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 

ระยะท่ี 2 การศึกษาการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส าหรับ
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  

ระยะท่ี 3  การเสนอแนวทางในการน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในไปใช้ใน
การพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดม 
ศกึษาเอกชน 

ระยะท่ี 1  การศึกษาการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑติของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับดีขึน้ไป ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

1.1 การก าหนดผู้ให้ข้อมูลเชิงลึก  
ผู้ ให้ ข้อมูลในระยะท่ี  1 คือ คณบดี ผู้ บ ริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่  

รองคณบดี หรือผู้ ช่วยคณบดีท่ีก ากับดูแลด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะกรรมการประจ าคณะ และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างปีการศึกษา 
2557 – 2560 อยู่ในระดบัดีขึน้ไป รายละเอียดดงัตารางในภาคผนวก จากการศึกษาพบว่ามี 3 
แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลยัสยาม และมหาวิทยาลยั 
เวสเทิร์น  (วิทยาเขตวัชรพล) รวมจ านวนทัง้สิน้ 10 คน เป็นการเลือกผู้ ให้ข้อมูลแบบเจาะจง  
โดยผู้วิจยัได้พิจารณาคดัเลือกผู้ให้ข้อมลูในระยะท่ี 1 ดงันี ้  

1.1.1 ผู้ บริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ เช่น คณบดี รองคณบดี หรือผู้ ช่วย
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์ด้านประกันคุณภาพการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
จ านวน 6 คน 
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1.1.2 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตท่ีมีประสบการณ์ 
ด้านประกนัคณุภาพการศกึษาไมน้่อยกวา่ 3 ปี จ านวน 2 คน 

1.1.3 อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ท่ีมีประสบการณ์ด้านประกนัคณุภาพ
การศกึษาไมน้่อยกวา่ 2 ปี จ านวน 2 คน 

1.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจยัในระยะท่ี 1 ผู้ วิจยัใช้แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยมีการก าหนดประเด็น

ค าถามไว้ล่วงหน้าเก่ียวกับการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีขัน้ตอนการสร้างและ
ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้

1.2.1 ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายในของสถาบนัอดุมศกึษาท่ีจะไปเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์ ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
แนวคิดทฤษฎีวงจรเดมมิ่ ง (PDCA) ได้แก่  การวางแผน (P) การด าเนินงานตามแผน (D)  
การตรวจสอบคณุภาพ (C) และการปรับปรุงคณุภาพ (A)  

1.2.2 ก าหนดประเดน็ท่ีจะสมัภาษณ์ และสร้างข้อค าถามในแบบสมัภาษณ์ 
1.2.3 น าเสนอแบบสมัภาษณ์ตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบ

ความถกูต้องด้านเนือ้หา ส านวนภาษา และความครอบคลมุของแบบสมัภาษณ์ และแก้ไขปรับปรุง
แบบสมัภาษณ์ตามท่ีอาจารย์ควบคมุปริญญานิพนธ์เสนอแนะ 

1.2.4 น าแบบสมัภาษณ์ไปด าเนินการตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียงตรงด้าน
เนือ้หาและส านวนภาษาท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ โดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ท่ีเป็นผู้ เช่ียวชาญ
ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวน 2 คน ท่ีมีประสบการณ์คุณภาพ
การศึกษาภายในไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร หรืออาจารย์ผู้สอนหลกัสตูรพยาบาลศาตรบณัฑิต ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
โดยก าหนดเกณฑ์ข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC มากกวา่ 0.5 ขึน้ไป (ผอ่งอ าไพ เสนแสง,  2561) 

1.2.5 ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงแบบ
สัมภาษณ์ เช่น การสร้างประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ควรยึดวงจรคุณภาพเป็นเกณฑ์ให้
ครบถ้วนทัง้ 4 ขัน้ตอน 

1.2.6 ผู้ วิจัยได้ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามท่ีผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะก่อนน าไป
ทดลองใช้สมัภาษณ์ผู้บริหาร และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัคริสเตียน จ านวน 5 
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คน เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ และพบว่าผู้ ได้รับการสมัภาษณ์มีความเข้าใจ และตอบ
ค าถามท่ีต้องการวดัได้ตรงตามวตัถุประสงค์ และผู้ วิจัยได้ปรับปรุงประเด็นค าถามรวมถึงการใช้
ภาษณ์ให้มีความชดัเจนยิ่งขึน้ 

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.3.1 ผู้ วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลการวิจัยจากบัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ  พ ร้อมกันนี ผู้้ วิจัยได้ประสานงานไปยังสมาคม
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เพ่ือจดัท าหนงัสือขอความอนเุคราะห์การเก็บ
ข้อมูลการวิจยัเสนอผู้บริหารของมหาวิทยาลยัสยาม มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ
มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ วิทยาเขตวชัรพล เพ่ือให้ความอนเุคราะห์ในการสมัภาษณ์ 

1.3.2 ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถนุายน พ.ศ. 
2561 โดยมีรายลเอียดดงันี ้

1.3.2.1 ติดต่อ ประสานงานกับผู้ บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยเวสเทิรน์ วิทยาเขตวัชรพล ได้แก่ 
อธิการบดี หรือผู้ ท่ีอธิการบดีมอบหมาย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และ
อาจารย์ โดยผู้วิจยัได้ส่งหนงัสือขอความอนเุคราะห์การเก็บข้อมูลการวิจยั พร้อมกับข้อค าถามใน
การสมัภาษณ์ไปถึงผู้ให้ข้อมลูลว่งหน้า 2 สปัดาห์  

1.3.2.2 ประสานงาน เพ่ือนัดเวลาในการสมัภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหาร รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต และ
อาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 

1.3.2.3 ผู้ วิจัยสัมภาษณ์  รองคณบดี ผู้ ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต และอาจารย์ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีไปเก็บ
ข้อมูล โดยผู้ วิจัยเป็นด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง และใช้เทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์  
ซึง่ผู้วิจยัได้แจ้งผู้ให้ข้อมลูทราบลว่งหน้าก่อนการสมัภาษณ์ และใช้เวลาในการสมัภาษณ์ประมาณ
คนละ 30 – 45 นาที  
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1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.4.1 ผู้ วิจัยได้ถอดเสียงการสัมภาษณ์แบบค าต่อค า ทบทวนข้อมูลและท าความ

เข้าใจ  
1.4.2 น าข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์              

มาตรวจสอบและใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) เพ่ือค้นหาข้อมูลท่ีส าคญั สรุปเป็น
ประเดน็ข้อค้นพบ 

1.4.3 จัดกลุ่มความหมายแยกออกเป็นประเด็นตามกระบวนการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การวางแผน การด าเนินงาน การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคณุภาพ โดยจดักลุม่ข้อมลูท่ีมีลกัษณะร่วมหรือท่ีมีความหมายเหมือนกนัไว้ด้วยกนั   

1.4.4 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ท่ีสอดคล้องกับค าถามการวิจัยและ                     
น าข้อมูลและข้อค้นพบส าคญัท่ีได้จากการศึกษาวิจยั ไปเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
เก่ียวกับการศึกษาการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส าหรับหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต ในระยะท่ี 2  

ระยะท่ี 2  การศึกษาการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส าหรับหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑติของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

2.1 การก าหนดประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
1.1.1 ประชากร คือ คณบดี ผู้ บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่ รองคณบดี  

ผู้ ช่วยคณบดีท่ีก ากับดูแลด้านประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีจัด
การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ในกลุ่มเครือขา่ยอดุมศกึษาภาคกลางตอนล่าง จ านวน 
5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลยัคริสเตียน มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
จ านวน 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตวชัรพล และวิทยาเขตกาญจนบุรี  และวิทยาลัยนานาชาติ
เซนต์เทเรซา รวมประชากรทัง้หมด 224 คน (ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา. 2562)  
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ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากรจากสถาบนัอดุมศกึษาในกลุม่เครือขา่ยอดุมศกึษาภาคกลาง
ตอนล่าง 

สถาบนัอดุมศกึษา จ านวนประชากร  (คน) 
สถาบนัอดุมศกึษาแห่งท่ี 1 47 
สถาบนัอดุมศกึษาแห่งท่ี 2 60 
สถาบนัอดุมศกึษาแห่งท่ี 3 49 
สถาบนัอดุมศกึษาแห่งท่ี 4 26 
สถาบนัอดุมศกึษาแห่งท่ี 5 42 

รวม 224 

 
2.2 การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจยัในระยะท่ี 2 ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานเพ่ือ
พฒันาคณุภาพการจัดการศกึษา ส าหรับหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชน และมีขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือวิจยัดงันี ้ 

2.2.1.นิยามศัพท์ และก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา โดยศึกษาจากข้อมูลท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะไป
เก็บข้อมูล และการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รวมถึงเอกสารอ่ืน  ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง  

2.2.2 ก าหนดโครงสร้างของเนือ้หาท่ีต้องการวดั คือ หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
มีการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการประกนัคณุภาพการศกึษาเพ่ือพฒันาการจดัการศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ หรือไม่ โดยจ าแนกการตอบเป็น “ด าเนินการ” และ “ไม่ได้ด าเนินการ” ซึ่งจะประกอบด้วย
กิจกรรมยอ่ยซึง่สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ   

 
 
 
 
 
 



  76 

ตาราง 2  โครงสร้างเนือ้หา จ านวนข้อค าถามท่ีต้องการวดั 

เนือ้หา จ านวน (ข้อ) ข้อท่ี 
1. ด้านการก ากบัมาตรฐาน 7 1 - 7 
2. ด้านบณัฑิต 5 8 - 12 
3. ด้านนกัศกึษา 9 13 - 21 
4. ด้านอาจารย์ 11 22 - 31 

รวม 31  

 
2.2.3 การก าหนดรูปแบบของเคร่ืองมือ โดยออกแบบให้แบบสอบถามการด าเนินงาน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาส าหรับหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นค าถามแบบ
ปลายปิด และปลายเปิด โดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงัตารางในภาคผนวก 

2.2.4 น าแบบสอบถามเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความ
ถกูต้องด้านเนือ้หา ส านวนภาษา และความครอบคลุมของแบบสอบถาม และแก้ไขปรับปรุงแบบ
สมัภาษณ์ตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เสนอแนะ 

2.2.5 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน  
5 คน ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการวิจยัและสถิติ จ านวน 3 คน และผู้ เช่ียวชาญทางด้าน
การประกนัคณุภาพการศกึษา จ านวน 2 คน เพ่ือตรวจสอบโครงสร้างของเนือ้หา ความเหมาะสม
และความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศัพท์ พบว่าข้อค าถามจ านวน 29 ข้อมีความ
สอดคล้องกับนิยาม และมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.8 – 1.00 แต่มีข้อค าถาม จ านวน 2 ข้อท่ีมีค่า IOC  
น้อยกว่า 0.6 ซึ่งผู้ วิจัยได้ด าเนินการแก้ไข พร้อมกันนีผู้้ เช่ียวชาญมีข้อเสนอแนะในการจัดท า
แบบสอบถาม สรุปดงันี ้ 

1) การเลือกใช้ค านาม หรือค ากริยาให้มีลกัษณะเชน่เดียวกนัทัง้ฉบบั  
2) แก้ไขเนือ้หาในข้อค าถามให้เหมาะสม เชน่ แก้ไขจาก “ตกแผนการศกึษา” เป็น 

“อาจมีผลการศกึษาต ่ากวา่เกณฑ์และไมเ่ป็นไปตามแผนการศกึษา”  
2.2.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาน าผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส าหรับหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน 
เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbrach’s 
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Alpha) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ ค่าความเช่ือมัน่รายฉบบั 
เทา่กบั .914  

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.3.1 ผู้ วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลการวิจัยจากบัณฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือส่งไปให้สถาบนัอดุมศึกษา เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมลูส าหรับการวิจยั  

2.3.2 ติดต่อ ประสานงานกับผู้บริหารระดบัสูงได้แก่ อธิการบดี หรือผู้ ท่ีอธิการบดี
มอบหมายของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ทัง้ 5 แห่ง เพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมูลจาก
ผู้บริหารและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์  

2.3.3 ประสานงานการเก็บข้อมูลการวิจัยโดยผู้ วิจัยเป็นผู้ เก็บด้วยตนเอง  ซึ่งเก็บ
ข้อมูลในระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผู้ วิจยัแจกแบบสอบถาม จ านวน 224 
ชดุ และได้รับแบบสอบถามคืนมา จ านวน 138 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 61.61   

2.3.4 ข้อจ ากัดของงานวิจัยในระยะท่ี 2 เน่ืองจากในช่วงท่ีเก็บข้อมูลการวิจัย 
ผู้ บริหารและอาจารย์พยาบาลบางส่วนต้องไปปฏิบัติงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่  
การนิเทศนกัศกึษาพยาบาลในแหลง่ฝึกปฏิบตั ิและโรงพยาบาล   

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
2.4.1 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยการใช้สถิติพืน้ฐาน 

ได้แก่ คา่ความถ่ี ร้อยละ และน าเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 
2.4.2 ตอนท่ี 2 วิเคราะห์การศึกษาการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา ส าหรับหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตในองค์ประกอบการก ากับมาตรฐาน บณัฑิต 
นกัศกึษา และอาจารย์ ด้วยการใช้สถิต ิคา่ความถ่ี และร้อยละ 
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ระยะที่ 3  การเสนอแนวทางในการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

การวิจยัในระยะท่ี 3 เป็นการน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้จากการศึกษาการด าเนินงาน
เพ่ื อพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษาส าห รับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ตของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสรุปข้อมูลเพ่ือสร้างแนวทางในการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา ส าหรับหลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนจ าแนกตามองค์ประกอบทัง้ 4 ด้าน  

3.1 การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
ผู้ ให้ข้อมูลในระยะท่ี 3 เป็นผู้บริหาร และอาจารย์คณะพยาบาลของมหาวิทยาลัย 

คริสเตียน จ านวน 3 คน ประกอบด้วย รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน และอาจารย์  
พยาบาล จ านวน จ านวน 2 คน  ซึ่งมีประสบการณ์ด้านประกันคณุภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร  
ไมน้่อยกวา่ 3 ปี  

3.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้ วิจัยได้สร้างแบบประเมิน แนวทางในการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
โดยจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ โดยพิจารณาจาก ความเป็นประโยชน์  
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถกูต้อง   

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยได้ติดต่อขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้ บริหารและอาจารย์พยาบาล ก่อน

ด าเนินการเก็บข้อมลูการวิจยั  
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4.1 การวิเคราะห์แนวทางในการน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในองค์ประกอบการก ากับมาตรฐาน บณัฑิต นักศึกษา และอาจารย์ 
ด้วยการใช้สถิติ ค่าความถ่ี และร้อยละ และเลือกแนวปฏิบัติ ท่ีผู้ ตอบแบบประเมินทุกคน 
มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าเป็นแนวปฏิบตัิท่ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพ
การจดัการศกึษาของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตได้  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายของการวิจัย 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาการน าผลการ
ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ส าหรับหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษา
เอกชนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัดีขึน้ไป ไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการ
จดัการศกึษา  2) เพ่ือศกึษาการด าเนินงานเพ่ือพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา ส าหรับหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการน า 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษา ส าหรับ
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้ 

ระยะท่ี 1 การศึกษาการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพ การจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดีขึน้ไป 

ส าหรับการศึกษาการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ในการพัฒนา
คณุภาพการจดัการศกึษา ส าหรับหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ี
มีผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดบัดีขึน้ไป ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารและสงัเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างปีการศึกษา 2557 – 2560 รวมถึงการสัมภาษณ์
ผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพการศกึษา
ภายในระดับดีขึน้ไป จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
มหาวิทยาลยัสยาม  และมหาวิทยาลยัเวสเทิรน์ วิทยาเขตวชัรพล โดยการสงัเคราะห์เอกสารและ
การสัมภาษณ์ผู้ บริหารและอาจารย์คณะพยาบาล และ ได้น าแนวคิดวงจรคุณภาพเดมมิ่ง  
ประกอบด้วยการวางแผน (Plan : P) การด าเนินงานตามแผน (Do : D)การตรวจสอบคุณภาพ 
(Check:C) และการปรับปรุงคุณภาพ (Act : A) มาประยุกต์ใช้กับระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ซึ่งในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัมุ่งเน้นคณุภาพการจดัการศกึษาของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
ใน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การก ากับมาตรฐาน  บณัฑิต  นักศึกษา และอาจารย์ เน่ืองจากในการ
วิเคราะห์ข้อมลูผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนพบวา่ ทัง้ 4 องค์ประกอบ มีผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในอยู่
ในระดบัน้อย-ปานกลาง และพบปัญหาในการด าเนินงานซึง่อาจส่งผลกระทบตอ่การบริหารจดัการ
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หลักสูตร จึงควรเร่งพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา ส าหรับองค์ประกอบท่ี 5 
หลักสูตร การเรียนการสอนการประเมินผู้ เรียน และองค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สถาบนัอดุมศกึษาทกุแหง่มีการจดัการศกึษาอยูใ่นระดบัดีและดีมาก มีรายละเอียดดงันี ้

1.1 ผลการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

1.1.1 ด้านการก ากบัมาตรฐาน 
การก ากับมาตรฐานเป็นการควบคุมการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ าแนกเป็น  
ผลการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558  
ในองค์ประกอบนีมี้ประเด็นส าคญั จ านวน 2 ประเด็น คือ 1) ระบบและกลไกการรับอาจารย์  และ 
2) การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารคณะพยาบาล
ศาสตร์เก่ียวกบัการน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดั
การศกึษา มีรายละเอียดดงันี ้ 

1.1.1.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ 
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์

ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอนท่ีมีคณุสมบตัแิละจ านวนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสกอ. ก าหนด 
แตทุ่กมหาวิทยาลยัยงัมีการรับสมคัรอาจารย์อย่างตอ่เน่ือง เน่ืองจากมีบางสาขาวิชาท่ีขาดแคลน
อาจารย์พยาบาล รวมถึงต้องจดัเตรียมความพร้อมส าหรับอาจารย์ท่ีอาจจะเกษียณ  ลาออก  หรือ
ย้ายตามครอบครัว รวมถึงวางแผนการรับและพัฒนาอาจารย์ใหม่เพ่ือทดแทนอาจารย์ท่ีอาจจะ
เกษียณหรือลาออก นอกจากนีจ้ านวนอาจารย์มีความส าคัญกับการรับนักศึกษา เน่ืองจาก
ส านัก งานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษ า มี การก าหนดจ าน วนนักศึ กษ า เต็ ม เวล า  
ตอ่อาจารย์ประจ า ส าหรับกลุ่มสาขาพยาบาลศาสตร์ได้ก าหนดสดัส่วนจ านวนนกัศกึษา : อาจารย์
เท่ากับ 6 : 1 (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557) หากมหาวิทยาลัยมีอาจารย์
พยาบาลจ านวนมากสามารถรับนักศึกษาพยาบาลเพิ่มขึน้ตามจ านวนของอาจารย์ได้ ดังนัน้  
ทุกมหาวิทยาลัยจึงมีการเปิดรับสมัครอาจารย์พยาบาลอย่างต่อเน่ือง นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณา
จ านวนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ียังมีน้อย  จากการสัมภาษณ์พบว่า
อาจารย์พยาบาลในสถาบนัอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาโท ดงันัน้
สถาบนัอดุมศกึษาจึงด าเนินการเพ่ือเพิ่มจ านวนอาจารย์ท่ีมีคณุวฒุิระดบัปริญญาเอกด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยหลกัสตูรมีรายละเอียดขัน้ตอนการน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในไป
ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องตามวงจรคณุภาพ ดงันี ้ 
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1) การวางแผน (P) 
1.1) หลักสูตรมีการจัดท าแผนรองรับกรณีอาจารย์เกษียณอายุหรือ

ลาออก และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับนกัศกึษาท่ีจะมีการเพิ่มจ านวนการรับมากขึน้  
1.2) การก าหนดนโยบายสนบัสนนุให้บคุลากรศกึษาตอ่ในระดบัปริญญา

เอกทัง้ในสาขาพยาบาลโดยตรงและสาขาใกล้เคียงทกุปี  
“...จ ำนวนของอำจำรย์มีเพียงพอ แต่ยงัรับสมคัรอำจำรย์อยู่เนื่องจำก

มีอำจำรย์ทีก่ ำลงัจะเกษียณอำย ุและเพือ่รองรับส ำหรับอำจำรย์ทีอ่ำจจะลำออก...” 
(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 1, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

“...คณะมีนโยบำยให้อำจำรย์ไปศึกษำต่อระดับปริญญำเอกปีละ  
1-2 คน ทัง้สำขำพยำบำลโดยตรงและสำขำทีส่ำมำรถน ำมำปรับใช้กบักำรสอนได.้..” 

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 3, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
“...อำจำรย์พยำบำลมีจ ำนวนเพียงพอแล้ว แต่ก็ยงัเปิดรับสมัครอยู่ 

ซ่ึงสกอ. ก ำหนดอตัรำส่วนจ ำไวที้่ 1 : 8 แต่เกณฑ์ของเรำตอนนี้ประมำณ 1 : 6 คน แต่เรำก็เตรียม
ควำมพร้อมไวส้ ำหรับอำจำรย์บำงคนทีมี่แผนยำ้ยตำมครอบครัว...” 

 (ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 2, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
“...เมื่อสภำมหำวิทยำลยัให้เพ่ิมกำรรับจ ำนวนนกัศึกษำพยำบำลต้อง

เพ่ิมจ ำนวนอำจำรย์...” 
(อาจารย์พยาบาลคนท่ี 1,  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

2) การด าเนินงานตามแผน (D) 
2.1) หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตมีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกับการ

เปิดรับสมัครอาจารย์พยาบาลผ่านช่องทางส่ือสารต่าง  ๆ  เช่น ในเว็บไซต์ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ รวมถึงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลยั  

2.2) มีการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกแก่อาจารย์
รวมถึงมีการจดัสรรภาระงานอยา่งเหมาะสมเพ่ือเอือ้ตอ่การศกึษาตอ่  

 “...เรำมีกำรประกำศประชำสมัพนัธ์รับสมคัรอำจำรย์ในเว็บไซต์ของ
คณะพยำบำลศำสตร์...” 

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 3, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
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“...มีกำรสนับสนุนให้เรียนอำจำรย์เรียนปริญญำเอกและยังให้
เงินเดือนดว้ยแต่ให้เรียนนอกเวลำในวนัเสำร์ – อำทิตย์ อะไรที่จะช่วยอำจำรย์ที่ไปศึกษำต่อไดก็้จะ
ลดเพรำะตอ้งเรียนไปดว้ยท ำงำนไปดว้ย...” 

(อาจารย์พยาบาล,  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
“...มหำวิทยำลยัมีโควต้ำส่งไปเรียนในแต่ละปีให้ทนุกำรศึกษำและให้

เวลำในกำรไปศึกษำต่อ ซ่ึงคนที่จะไปเรียนจะลำเต็มเวลำไม่มีภำระงำนสอน รวมถึงให้เงินเดือน
ดว้ย คือ จ ำนวนเงินเดือนสดุทำ้ยก่อนจะลำศึกษำต่อ...” 

(กรรมการบริหารหลกัสตูรคนท่ี 1, 21 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 
3) การตรวจสอบและควบคมุ (C) 

3.1) หลักสูตรมีการทบทวนการรับสมัครอาจารย์เม่ือสิน้ปีการศึกษา
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าคณุสมบตัิและจ านวนของอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด และเป็นไปตามท่ีหลักสูตรต้องการ และจะน าข้อเสนอแนะไปใช้ในการ
พัฒนาในปีการศึกษาถัดไป เช่น การรับสมัครอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลในสาขาวิชา 
ท่ีขาดแคลน  

3.2) มหาวิทยาลยัมีการก าหนดระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกบัการศกึษาตอ่ของ
อาจารย์เพ่ือควบคุมคุณภาพของอาจารย์โดยอาจารย์ท่ีได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอก มีการรายงานผลการศึกษาต่อผู้ บริหารและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง และท า
สัญญาใหม่ในกรณีท่ีไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามแผน ทัง้นีใ้นกรณีท่ีมีการใช้เวลาเรียน
มากกวา่ท่ีขอรับทนุ อาจารย์จะต้องใช้ทนุเพิ่มตามไปด้วย   

“...มหำวิทยำลยัจะมีระเบียบว่ำถ้ำเรียนไม่จบจะไม่ให้กลบัมำท ำงำน 
หำกอำจำรย์ยงัไม่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมแผนจะต้องท ำสญัญำใหม่ ช่วงเวลำที่เกินมำก็จะนบัเป็น
เวลำลำศึกษำต่อและกำรใช้ทนุก็จะนบัเพ่ิมตำมไปดว้ย” 

(กรรมการบริหารหลกัสตูรคนท่ี 1, 21 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 
“...อำจำรย์ที่ไปศึกษำต่อจะมีกำรแจ้งควำมก้ำวหน้ำทำงกำรศึกษำ

อยู่ตลอดจนกว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ...” 
(อาจารย์พยาบาลคนท่ี 1,  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

 “อำจำรย์พยำบำลสำขำวิชำที่ยงัขำดแคลน คือ สำขำกำรพยำบำล
มำรดำและทำรก เนื่องจำกมีอำจำรย์พยำบำลมำสมัครจ ำนวนน้อย บำงคนเลือกไปท ำ
โรงพยำบำลเพรำะเหนือ่ยนอ้ยกว่ำและมีรำยได้ดีกว่ำเป็นอำจำรย์”  

(กรรมการบริหารหลกัสตูรคนท่ี 2, 21 มิถนุายน พ.ศ. 2561 
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4) การปรับปรุงคณุภาพ (A) 
4.1) หลกัสูตรมีการทบทวนคณุสมบตัิของอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  
4.2) ผู้บริหารและอาจารย์ในหลกัสตูรมีการจดัประชมุเม่ือสิน้ปีการศกึษา 

เพ่ือทบทวนและน าข้อมลูไปปรับปรุงแผนการด าเนินงานเก่ียวกบัการสนบัสนนุให้อาจารย์ศกึษาตอ่
ระดบัปริญญาเอกและก าหนดไว้ในแผนของคณะพยาบาลศาสตร์ด้วย โดยมีรายละเอียดข้อมูล
การสมัภาษณ์ดงันี ้

 “...มหำวิทยำลยัมีกำรประกำศรับสมคัรอำจำรย์ใหม่อยู่ตลอดเวลำ 
เรำมีกำรค ำนวณจำกจ ำนวนอำจำรย์ต่อนกัศึกษำ แต่อำจำรย์พยำบำลเป็นสำขำวิชำที่ขำดแคลน 
เพรำะไม่เพียงแค่รับอำจำรย์เท่ำนั้น แต่คุณสมบัติของอำจำรย์ต้องได้ตำมที่สกอ. และสภำ 
กำรพยำบำลก ำหนด ...”  

(กรรมการบริหารหลกัสตูร คนท่ี 1, 21 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 
“...มีกำรประชุมสัมมนำประจ ำปี เพื่อจัดท ำแผนพัฒนำโดยกำร

ก ำหนดโครงกำรและกิจกรรม มีกำรวิเครำะห์ SWOT รวมถึงข้อเสนอแนะของผู้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน..” 

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 1, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้น า 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันา
ระบบและกลไกการรับอาจารย์เพ่ือให้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิของอาจารย์ตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาก าหนด ดงันี ้ 

1) การจดัท าแผนรองรับกรณีอาจารย์เกษียณอายหุรือลาออก  
2) การประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์พยาบาลในช่องทาง

ส่ือสารตา่ง ๆ เชน่ เว็บไซต์ของคณะหรือของมหาวิทยาลยัฯ  
3) การรับสมคัรอาจารย์พยาบาลในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
4) การทบทวนคณุสมบตัิของอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกบัเกณฑ์ของ

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา   
5) การก าหนดนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก  
6) การก าหนดระเบียบปฏิบตัเิก่ียวกบัการศกึษาตอ่ของอาจารย์ 
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7) การให้ทนุการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก และการจดัสรร 
ภาระงานอยา่งเหมาะสมเพ่ือเอือ้ตอ่การศกึษาตอ่ของอาจารย์ 
8) ก าหนดให้อาจารย์ท่ีลาศึกษาตอ่ในระดบัปริญญาเอกรายงานผล

การศกึษาตอ่ผู้บริหารและมหาวิทยาลยัอยา่งตอ่เน่ือง  
9) การจัดประชุมทบทวนการด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงแผน

ประจ าปีของคณะ 
1.1.1.2 การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  

 เป็นการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาหลักสูตรครบรอบการ
ด าเนินงาน หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี จากการสัมภาษณ์พบว่าสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยได้น าจุดเด่น เช่น นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ
ความก้าวหน้าทางการพยาบาล มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลกัสตูร โดยการจดัประชุมสมัมนา เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่
อาจารย์ในการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน จากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารและ
อาจารย์พยาบาลเก่ียวกับการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ในการพัฒนา
คณุภาพการจดัการศกึษา มีรายละเอียดดงันี ้

1) การวางแผน (P) 
หลกัสูตรมีการแต่งตัง้คณะกรรมการท าหน้าท่ีพฒันา/ ปรับปรุงหลกัสูตร 

โดยมีผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรจะรวบรวมปัญหาใน
การบริหารหลกัสตูร จดุเดน่ หรือความก้าวหน้าทางวิทยาการท่ีจะน ามาใช้ในการปรับปรุงหลกัสตูร 
เช่น นโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงมีการเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการเสนอ
แนวคิดเพ่ือปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ ใช้บณัฑิต 

และเหมาะสมกบัการจดัการศกึษา  
“...คณะกรรมกำรพฒันำหลกัสูตรจะรวบรวมปัญหำที่หลกัสูตรต้อง

แก้ไข รวมถึงจุดเด่น จุดเน้นของปีกำรศึกษำนั้น  ๆ  เช่น น ำนโยบำยไทยแลนด์ 4.0 มำเป็นส่วน
ส ำคญัในกำรพฒันำ...” 

(รองคณบดี,  14 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 
“...หลกัสูตรมีกำรพฒันำหลกัสูตรอย่ำงต่อเนื่องทัง้กำรปรับระหว่ำง 

ปีกำรศึกษำและครบรอบ 5 ปี อำจำรย์ตอ้งเอำทกุรำยวิชำมำคยุกนั...” 
(อาจารย์พยาบาลคนท่ี 1,  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
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“...มีกำรปรับปรุงหลกัสูตรเมื่อครบรอบห้ำปี และปรับปรุงหลกัสูตร
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ เพือ่ให้ทนัสมยัก็จะเพ่ิมเร่ืองกำรฝึกบรรเทำสำธำรณภยั กำรฝึก CPR ฯลฯ ใน
กำรปรับรำยวิชำ ส่วนวิธีกำรสอนจะถูกปรับให้ทนัสมยัข้ึน ส ำหรับตวัวิชำไม่ได้แตกต่ำงกนัมำกนกั
มีการปรับรายวิชาได้เล็กน้อย แตโ่ครงสร้างหลกัปรับไมไ่ด้ต้องท าตามสภาการพยาบาลก าหนด...” 

(อาจารย์พยาบาลคนท่ี 2, 14 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 
“...เนื้อหำสำระของหลกัสูตรที่ปรับปรุงจะครอบคลมุตำม Blue print 

ของสภำกำรพยำบำล เรำมีกำรจดัประชุมผู้บริหำรและอำจำรย์พยำบำลจำกทกุสำขำในคณะเพื่อ
ไม่ใหเ้นือ้หำของแต่ละรำยวิชำซ ้ำซ้อนกนั...” 

(กรรมการบริหารหลกัสตูร คนท่ี 1, 21 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 
“...เรำน ำข้อเสนอแนะของนกัศึกษำมำใช้ในกำรปรับปรุงหลกัสูตรโดย

ใช้ข้อมลูจาก มคอ.7...”  
(อาจารย์พยาบาลคนท่ี 1,  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

2) การด าเนินงานตามแผน (D) 
การปรับปรุงหลักสูตรจะท าให้หลักสูตรเกิดความเหมาะสมกับการจัด

การศึกษาทัง้ในด้านจ านวนหน่วยกิต ระยะเวลาจัดการศึกษา การเพิ่มจุดเน้นท่ีจ าเป็นส าหรับ
การศกึษา เชน่ การจดัการสารสนเทศ  

“จำกกำรปรับปรุงหลกัสูตร ท ำให้จ ำนวนหน่วยกิตลดลง และมีกำร
เพ่ิมจุดเน้น คือ กำรให้นิสิตใช้สำรสนเทศ (IT) มีกระบวนกำรสอนที่หลำกหลำย (Method of 
Teaching)...” 

(อาจารย์พยาบาลคนท่ี 1,  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
“...นกัศึกษำส่วนใหญ่บอกว่ำ หลกัสูตรใหม่มีควำมเหมำะสม ตอนนี้

หน่วยกิต ลดลงจำก 146 หน่วยกิต เหลือ 140 หน่วยกิต และจะเร่ิมใช้ในปีกำรศึกษำ 2561....” 
(กรรมการบริหารหลกัสตูร คนท่ี 2, 21 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 

“...ในขณะนี้แต่ละสำขำวิชำมีกำรปรับปรุงให้เหมำะสม ยกตวัอย่ำง
เช่น กำรปรับยำ้ยรำยวิชำจำกทีเ่คยสอนภำคกำรศึกษำที ่1 เป็นภำคกำรศึกษำที ่2...” 

(ผู้ชว่ยคณบดี คนท่ี 3, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
3) การตรวจสอบคณุภาพ (C) 

คณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร มีการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของตาม
แผนปรับปรุงหลักสูตร และรายงานต่อผู้ บ ริหารคณะอย่างต่อเน่ือง เช่น  ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร การประชมุคณะพยาบาลศาสตร์  
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“คณบดีจะติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรทกุชุดในกำร
ประชมุคณะวิชำ เรำใช้ระบบกำรประชมุในกำรติดตำมงำน” 

(รองคณบดี,  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
4) การปรับปรุงคณุภาพ (A) 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการทบทวนกระบวนการด าเนินงาน
โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการปรับปรุง /พฒันาหลกัสูตร การปรับปรุงวิธีการจดัการ
เรียนการสอนให้เหมาะสม รวมถึงมีการสร้างความเข้าใจในการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัด
การศกึษา  

“...เมื่อมีกำรปรับปรุงหลักสูตรต้องให้อำจำรย์ทุกคนมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรจัดหลักสูตรใหม่ ดังนั้นจะมีกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรโดยใช้เวลำประมำณ 2 
สปัดำห์ โดยจดัระหว่ำงวนัเสำร์ – อำทิตย์....” 

(กรรมการบริหารหลกัสตูร คนท่ี 2, 21 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้น าผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันา
หลกัสตูรให้มีความทนัสมยั และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต ดงันี ้ 

1) การแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนา/ป รับปรุงหลักสูตร และ
ผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือวางแผน การปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัสมยั   

2) การสนับสนุนให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
หลกัสตูร  

3) ผู้ บริหารจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางร่วมกันในการ
ปรับปรุงหลกัสตูรเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกบัการจดัการศกึษา 

4) ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
หลกัสตูรปรับปรุงแก่อาจารย์ผู้สอนก่อนน าไปใช้ 

5) คณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร มีการตรวจสอบการ
ปฏิบตังิานของตามแผนปรับปรุงหลกัสตูร เชน่ ในการประชมุคณะประจ าเดือน  

1.2.1 ด้านบณัฑิต 
การผลิตบัณฑิต เป็นพันธกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษาในการจัด

การศึกษาเพ่ือให้นกัศึกษาเกิดความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ และมีคณุลกัษณะตามท่ีหลกัสูตร
ก าหนด ในองค์ประกอบนีมี้ประเด็นส าคญัจ านวน 2 ประเด็น คือ 1) คุณภาพบณัฑิตตามกรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ 2) การได้งานท าของผู้ ส าเร็จการศึกษา จาก
การศึกษาพบว่านกัศึกษาพยาบาลศาสตร์จะได้รับการฝึกฝนทัง้ด้านวิชาการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทัง้ 5 ด้าน และวิชาชีพทางการพยาบาล นอกจากนีบ้ัณฑิต  
ท่ีส าเร็จการศกึษาจะได้ประกอบอาชีพพยาบาลเกือบร้อยละหนึ่งร้อย เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีมีความ
ขาดแคลนดังนั น้  จึ ง เป็ น ท่ี ต้ อ งการของตลาดแร งงาน  จากการสัมภาษ ณ์ ผู้ บ ริห าร 
คณะพยาบาลศาสตร์และอาจารย์เก่ียวกับการน าผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในไปใช้
ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา มีรายละเอียดดงันี ้ 

1.2.1.1 คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 
1) การวางแผน (P) 

ผู้บริหาร และกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับกรรมการบริหารคณะ 
และอาจารย์ ในการน าผลการประเมินจากผู้ ใช้บณัฑิตมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานในด้านท่ีบัณฑิตมีผลการประเมินในระดบัน้อย ซึ่งผลจากการ
ประเมินผู้ใช้บณัฑิตพบว่า ส่วนใหญ่ด้านคณุธรรม จริยธรรม จะมีผลการประเมินในระดบัมากท่ีสดุ  
ส่วนด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง เพ่ือวางแผนจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือเพิ่มทักษะ
ความรู้แก่นกัศกึษา  

“...เรำน ำข้อเสนอแนะจำกผู้ใช้บัณฑิตมำปรับปรุงแผนกำรจัด
กำรศึกษำ...” 

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 3 , 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
“...จุดด้อยที่สุดของนักศึกษำของเรำคือกำรค ำนวณ เรำจึงต้อง

วำงแผนแก้ไขปัญหำตรงนี.้..” 
(อาจารย์พยาบาล, 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

2) การด าเนินงานตามแผน (D) 
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มีการจดัโครงการเสริมทกัษะท่ีจ าเป็น

แก่นกัศกึษา ได้แก่ โครงการตวิเสริมความรู้แก่นกัศกึษาโดยอาจารย์ทกุภาควิชา การจดักิจกรรมให้
ความรู้เก่ียวกับการค านวณยา การเทียบบญัญัติไตรยางศ์ ท่ีจ าเป็นส าหรับนกัศกึษา โดยจะมีการ
เสริมความรู้ทัง้ภาคทฤษฏีและปฏิบตัิ  

“...นกัศึกษำบำงคนมีปัญหำเร่ืองกำรค ำนวณ เรำจึงจัดโครงกำรติว
เสริมตัง้แต่ปีที ่1 มีกำรสอนค ำนวณยำ เทียบบญัญติัไตรยำงศ์...” 
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(อาจารย์พยาบาล,  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
“...นักศึกษำที่มี ปัญหำเร่ืองกำรค ำนวณยำ จะให้อำจำรย์สอน

นกัศึกษำเป็นรำยบคุคล...” 
(กรรมการบริหารหลกัสตูร, 21 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 

3) การตรวจสอบและควบคมุ (C) และการปรับปรุงคณุภาพ (A) 
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มีการเปิดโอกาสให้นกัศกึษามีส่วนร่วม

ในการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของหลกัสูตร เพ่ือน าผลการประเมินความ
พงึพอใจของนกัศกึษาไปใช้ในการพฒันาการจดัการศกึษา 

“...เรำจัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักศึกษำเป็นประจ ำ 
ทุกภำคกำรศึกษำ ซ่ึงเด็กจะต้องประเมินรำยวิชำให้ครบก่อนถึงจะลงทะเบียนรำยวิชำต่อไป  
กำรประเมินท ำโดยส่วนงำนกลำงของมหำวิทยำลยั และเป็นควำมลบั เด็กก็จะเขียนบำ้ง พิมพ์บำ้ง 
คนทีจ่ะอ่ำนไดคื้อคณบดี จำกนัน้เรำก็จะน ำข้อเสนอแนะของนกัศึกษำมำปรับปรุง...” 

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 2, 23 พฤษภาคม พ.ศ.2561) 
จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้น า 

ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของผู้ เรียน
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิดงันี ้ 

1) การน าข้อเสนอแนะจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้ในการวางแผนและ
ปรับปรุงการจดัการศกึษาแก่นกัศกึษา 

2) การจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นแก่
นกัศกึษา 

3) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเพ่ือน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน  

1.2.1.2 การได้งานท าของผู้ส าเร็จการศกึษา 
จากการศึกษาข้อมูลพบว่าบณัฑิตในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต  

เม่ือส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่จะได้งานท าเกือบร้อยละร้อย และมีรายได้สงูเม่ือเทียบกบัอาชีพอ่ืน 
มีจ านวนน้อยท่ีไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา หรือประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจาก
พยาบาล เชน่ เปิดศนูย์สขุภาพ หรือศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ ส่วนสาเหตท่ีุท าให้นกัศกึษาบางสว่น
ไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาอาจมีหลายประการ ได้แก่ ปัญหาทางเศรษฐกิจของ
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ครอบครัว ปัญหานกัศึกษามีผลการเรียนอ่อน รวมถึง ไม่สามารถสอบขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพพยาบาลและการผดงุครรภ์ได้  ฯลฯ  

 “...นกัศึกษำจบแล้วได้งำนท ำเกือบทุกคน รำยได้ก็ดีด้วย บำงคนได้
ถึง 30,000 – 40,000 บำท ข้ึนอยู่กบัควำมขยนั แต่มีบำงคนไม่ไดเ้ป็นพยำบำลเนือ่งจำกไปท ำธุรกิจ
สขุภำพ...” 

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 4, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
“...เด็กทีจ่บแล้วได้งำนท ำเกือบทกุคน เด็กบำงคนพอจะมีฐำนะก็เปิด

ศูนย์บริบำล แต่ก็ยงัอยู่ในสำยพยำบำล...” 
(อาจารย์พยาบาลคนท่ี 1,  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

 “...นักศึกษำพยำบำลของเรำมีบำงส่วนที่เรียนไม่จบ เนื่องจำกมี
ปัญหำเร่ืองสุขภำพซ่ึงเรำได้แนะน ำให้เรียนสำขำอื่น และมีเด็กบำงส่วนที่เรียนไม่ไหวจริง ๆ 
อำจำรย์จะเรียกมำพดูคยุ ซ่ึงเด็กกลุ่มนีจ้ะใช้เวลำเรียนมำกกว่ำ 4 ปีในกำรเรียน  ...” 

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 4, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
1) การวางแผน (P) 

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตมีการจดัท าแผนเพ่ือช่วยเหลือนกัศกึษา
ท่ีมีผลการเรียนอ่อน หรือสอบตกในรายวิชาตา่ง ๆ ด้วยส ารวจและจดัท าบญัชีรายช่ือของนกัศกึษา
ท่ีสอบตกในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือหามาตรการช่วยเหลือท่ีเหมาะสมกับนกัศึกษาแตล่ะคน เช่น การ
สอบซ า้ การท า Mind Map มีระบบในการดแูลนกัศกึษาท่ีประสบปัญหาระหวา่งการศกึษา 

“...มีกำรจัดท ำบญัชีรำยชื่อของนกัศึกษำที่สอบตกในรำยวิชำต่ำง ๆ 
ว่ำในวิชำนี้สอบตกก่ีคน มีใครบำ้ง เรำก็จะไดเ้ห็นภำพกลุ่มทีเ่ป็นร้อยละ 30 ของชัน้เรียนจำกนัน้จะ
มีกำรเรียกมำนอกรอบ เพือ่ให้สอบซ ้ำ หรือท ำ Mind map หรือตัง้ประเด็นให้อธิบำย ซ่ึงแต่ละวิชำ
จะไม่เหมือนกนั เพือ่พยำยำมไม่ใหเ้ด็ก ๆ สอบตก...”  

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 3 , 23 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
“นกัศึกษำบำงคนก็ไม่ได้อยำกเรียนพยำบำล แต่พ่อแม่อยำกให้เรียน 

บำงคนเรียนจบ 2 ปี  ไม่ยอมมำเรียนต่อ ทำงหลักสูตรเรียนเด็กมำคุยสอบถำมปัญหำ  
ว่ำอยำกให้ช่วยเหลืออะไร พยำยำมประคับประคองกันไปปรำกฏว่ำจบภำยใน 4 ปี สอบใบ
ประกอบโรคศิลป์ผ่ำนทกุวิชำ เด็กบำงคนไม่ชอบเรียนพยำบำล แต่พอไปถึงจุดหน่ึงเห็นโอกำส เห็น
ควำมมัน่คง มนัก็สำมำรถไปต่อได.้..”  

(อาจารย์พยาบาลคนท่ี 2,  14 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 
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 “...นักศึกษำที่ตกงำน คณะจัดให้ มีระบบในกำรติดตำมและ
ช่วยเหลือใหน้กัศึกษำไดง้ำนท ำ...” 

(กรรมการบริหารหลกัสตูร, 21 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 
2) การด าเนินงานตามแผน (D) 

2.1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการจัดกิจกรรมท่ีช่วยฝึกฝน
ทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษา เช่น การค านวณยา การฉีดยา การสนับสนุนให้นักศึกษาไป
ปฏิบตัิงานในชมุชนเพ่ือเพิ่มทกัษะการท างาน และฝึกให้เรียนรู้วิธีการท างานเป็นทีม จดัโครงการ
ตวิพิเศษก่อนจบโดยอาจารย์ทกุภาควิชาทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 

2.2) การให้ทนุการศกึษาส าหรับนกัศกึษาท่ีเรียนดีแตข่าดแคลนทนุทรัพย์  
2.3 ประสานงานระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพ่ือสร้างเครือข่าย

และจดัท าคลงัข้อสอบท่ีรวบรวมความรู้ทางการพยาบาลจากแตล่ะสถาบนัและให้นกัศกึษาทดลอง
ท าข้อสอบออนไลน์ย้อนหลงัไมน้่อยกว่า 5 ปี  

“...นกัศึกษำบำงคนมีปัญหำเร่ืองกำรค ำนวณ เรำจึงจัดโครงกำรติว
เสริมตัง้แต่ปีที ่1 มีกำรสอนค ำนวณยำ เทียบบญัญติัไตรยำงศ์...” 

(อาจารย์พยาบาล,  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
“...นักศึกษำที่มี ปัญหำเร่ืองกำรค ำนวณยำ จะให้อำจำรย์สอน

นกัศึกษำเป็นรำยบคุคล...” 
(กรรมการบริหารหลกัสตูร, 21 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 

“...เวลำที่อำจำรย์ไปออกหน่วยให้บริกำรสุขภำพ จะมีนกัศึกษำตำม
ไปดว้ยกำรออกชมุชนช่วยเพ่ิมทกัษะกำรท ำงำน กำรใหบ้ริกำรได้...” 

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 2 ,  23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
“...มีทนุกำรศึกษำส ำหรับเด็กทีเ่รียนดีแต่ยำกจน...” 

(อาจารย์พยาบาลคนท่ี 1,  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
 “...เรำจดัโครงกำรติวพิเศษก่อนจบโดยให้อำจำรย์ทกุภำควิชำติวให้

นกัศึกษำไม่นอ้ยกว่ำ 5 ครั้ง ทัง้ภำคทฤษฎีและภำคปฏิบติั และมีกำรซ้อมปฏิบติัดว้ย ...” 
(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 2,  23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

“...สถำบันเอกชนในสังกัดสสอท. 23 แห่ง ร่วมมือกันออกข้อสอบ
ทำงกำรพยำบำลของแต่ละสำขำวิชำพร้อมเฉลยและจัดท ำเป็นระบบคลังข้อสอบออนไลน์ให้
นกัศึกษำทดลองท ำข้อสอบออนไลน์ยอ้นหลงัได ้5 ปี...” 

(อาจารย์พยาบาลคนท่ี 1,  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
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3) การตรวจสอบและควบคมุ (C)  
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มีระบบในการติดตามนกัศกึษาท่ีไม่ได้

งานท า โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาก ากบัตดิตามอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะ
กรรมการบริหารหลกัสตูร และเม่ือสิน้ปีการศกึษาผู้บริหารของคณะจะน าข้อมลูท่ีมีการรวบรวมมา
วิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตท่ีุท าให้นกัศกึษาไม่ได้งานท า รวมถึง สอบขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้น้อย เพ่ือหาแนวการแก้ไขใน ปีการศกึษาถดัไป 

 “...มีกำรมอบหมำยให้อำจำรย์ที่ปรึกษำติดตำมนักศึกษำและ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรอย่ำงต่อเนื่อง...” 

(กรรมการบริหารหลกัสตูรคนท่ี 2 , 21 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 
“...เมื่อถึงเวลำส้ินปีกำรศึกษำ คณบดีและผู้บริหำรมีกำรวิเครำะห์

สำเหตทีุท่ ำใหน้กัศึกษำไม่ส ำเร็จตำมแผนกำรศึกษำพร้อมทัง้ก ำหนดแนวทำงแก้ไขทีเ่หมำะสม ...” 
 4) การปรับปรุงคณุภาพ (A) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการประเมินผลการจัดโครงการติว
พิเศษแก่นกัศกึษา เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการด าเนินงานปีถดัไป โดยมีรายละเอียดข้อมูล
การสมัภาษณ์ดงันี ้

 “...ผลจำกกำรจัดโครงกำรท ำให้นักศึกษำมีคะแนนเพ่ิมข้ึน และ
สำมำรถสอบข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชำชีพไดม้ำกข้ึน...” 

(อาจารย์พยาบาล,  25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
สรุปได้วา่หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ได้น าผลการประเมินคณุภาพ

การศกึษาภายใน ไปใช้ในการด าเนินงานเพ่ือสนบัสนนุให้นกัศกึษาได้งานท า ดงันี ้ 
1) มีระบบการติดตามนักศึกษาท่ีไม่ได้งานท า และมีมาตรการเพ่ือ

ชว่ยเหลือนกัศกึษา 
2) ผู้บริหารหลกัสูตรมีการวิเคราะห์หาสาเหตท่ีุท าให้นกัศึกษาไม่ได้งาน

ท า และหาแนวทางแก้ไข 
3) คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีการวิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้นกัศึกษา

สอบขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพได้น้อยและหาแนวทางแก้ไข 
4) จัดกิจกรรมท่ีช่วยฝึกฝนทักษะทางวิชาชีพ เช่น การค านวณยา  

การฉีดยาแก่นกัศกึษา  
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5) จัดโครงการติวพิเศษก่อนจบโดยอาจารย์ทุกภาควิชาทัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ

6) สนบัสนนุให้นกัศกึษาไปปฏิบตังิานในชมุชนเพ่ือเพิ่มทกัษะการท างาน 
และฝึกให้เรียนรู้วิธีการท างานเป็นทีม  

7) มอบหมายให้อาจารย์ท่ีปรึกษาก ากับติดตามนกัศึกษาท่ีไม่ได้งานท า
อยา่งใกล้ชิด และรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  

8) การประสานงานระหว่างสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเพ่ือสร้างเครือข่าย
และจดัท าคลงัข้อสอบท่ีรวบรวมความรู้ทางการพยาบาลจากแตล่ะสถาบนัและให้นกัศกึษาทดลอง
ท าข้อสอบออนไลน์ย้อนหลงัไมน้่อยกว่า 5 ปี 

 1.3.1 ด้านนกัศกึษา 
นักศึกษาถือเป็นปัจจัยส าคัญการจัดการศึกษา ดังนัน้กระบวนการในการ

คัดเลือกผู้ เรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรจึงมีความส าคัญ เน่ืองจากต้องคัดเลือกนักศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติและความพร้อม รวมถึงจัดมีการส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน  
มีความรู้ ความสามารถตามท่ีหลักสูตรต้องการ ดังนัน้ในองค์ประกอบนีจ้ึงมีประเด็นส าคัญ  
2 ประเด็น คือ 1) การรับนักศึกษาใหม่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่  
มีจ านวนการรับนกัศกึษาพยาบาลได้เต็มตามจ านวนการรับท่ีสภาการพยาบาลก าหนด เน่ืองจาก
เป็นสาขาวิชาท่ีมีความขาดแคลนและเป็นท่ีต้องการ ในแตล่ะปีจึงมีนกัเรียนสมคัรเรียนเป็นจ านวน
มาก ดงันัน้ในด้านนีผู้้วิจยัจะศกึษาในประเดน็ การสง่เสริมและพฒันานกัศกึษา   

1.3.1.1 การสง่เสริมและพฒันานกัศกึษา 
เน่ืองจากนกัศกึษาท่ีเขาศกึษาตอ่ในหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มีความ

หลากหลายด้านวิชาการ ดงันัน้ อาจารย์ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมและสนบัสนนุให้
นกัศกึษาเกิดความสามารถทัง้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพการพยาบาล  

1) การวางแผน (P) 
1.1) มีระบบการให้บริการค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นกัศกึษา  
1.2) มีการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาของนกัศกึษาแตล่ะคน 

1.3) มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเก่ียวกับทักษะ
ด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงทกัษะด้านอ่ืนท่ีมีคะแนนผลการประเมินอยู่ในระดบัน้อย เช่น ทกัษะด้าน
ภาษาองักฤษ มาจดัท าแผนและก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือแก้ไข โดยผู้บริหารหลกัสตูรให้การ
สนบัสนนุด้านงบประมาณท่ีเพียงพอ 
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 “...มหำวิทยำลยัมีกำรแต่งตัง้อำจำรย์ที่ปรึกษำแก่นกัศึกษำทุกคน 
เพื่อให้ค ำแนะน ำด้ำนวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัย นักศึกษำทุกคนต้องได้พบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ และมีการบันทึกการให้ค าปรึกษาของ
นกัศกึษาทกุคน...”  

(คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรคนท่ี 1, 21 มิถนุายน พ.ศ. 
2561) 

“นกัศึกษำของเรำมีจุดดอ้ยในเร่ืองของกำรค ำนวณ เรำจึงจดั
ประชมุเพือ่ร่วมกนัเพือ่คิดหำโครงกำรทีจ่ะน ำมำแก้ไข” 

(อาจารย์ประจ าคนท่ี 1, 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
2) การด าเนินงานตามแผน (D) 

2.1) หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มีการก าหนดชัว่โมงให้นกัศกึษาได้
มีโอกาสพบกับอาจารย์ท่ีปรึกษาตามความเหมาะสม เช่น ส าหรับนักศึกษาชัน้ปีที 1 อาจจดัให้มี
การพบอาจารย์ท่ีปรึกษาบ่อยกว่านักศึกษาชัน้ปีอ่ืน  ๆ เน่ืองจากเพิ่งเข้ามาศึกษา ยังไม่เข้าใจ
เก่ียวกบัระบบและการปฏิบตัติวัในมหาวิทยาลยั มีการคดักรองนกัศกึษาเพ่ือหาวิธีการท่ีเหมาะกบั
ผู้ เรียน  

2.2) จัดอาจารย์ร่วมสอนเสริมในแต่ละรายวิชาเพ่ือปรับพืน้ฐานด้าน
วิชาการแก่นกัศกึษา เชน่ ทกัษะด้านคณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ เพ่ือให้นกัศกึษาได้รับความรู้ความ
เข้าใจเบือ้งต้นก่อนเข้าศกึษาในหลกัสตูร 

2.3) จดัโครงการ/กิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างทกัษะด้านภาษาองักฤษของ
นกัศกึษาสอดแทรกในรายวิชาเพ่ือให้นกัศกึษาได้รับความรู้ และความสนกุสนานเพลิดเพลิน 

2.4) ให้นกัศกึษาใหมท่กุคนลงทะเบียนเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเตมิ 

“...มีชั่วโมงพบครูที่ปรึกษำ (Home room) ทุกวนั บำงวิชำอำจำรย์
จะใหน้กัศึกษำเรียนค ำศพัท์ทำงวิชำชีพ ค ำศพัท์ภำษำองักฤษพืน้ฐำนเบือ้งตน้  

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 1, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
“...เด็กบำงคนหวัช้ำ เวลำไม่เข้ำใจไม่กล้ำถำมครูในห้องเรียน อำย

เพื่อน บำงคร้ังมำถำมครูหลังเลิกเรียน ครูจะต้องสังเกต และพยำยำมหำวิธีเรียนที่เหมำะกับ 
ตวันกัศึกษำ” 

 (ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี  3, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
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“เด็กที่มีผลกำรเรียนอ่อน ได้เกรดเฉลี่ยน้อยกว่ำ 2.3 จะจดัโครงกำร
ติวก่อนสอบ หำกเด็กสอบไม่ผ่ำนเกินกว่ำร้อยละ 80 อำจำรย์จะท ำข้อสอบคู่ขนำนเพือ่ใหน้กัศึกษำ
สอบใหม่ และใช้คะแนนใหม่...”  

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 3, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
“...อำจำรย์จะจัดท ำบญัชีรำยชื่อนกัศึกษำที่สอบตกในรำยวิชำต่ำง  

ๆ จะมีกำรสอบซ ้ำ ซ่ึงแต่ละวิชำจะมีวิธีกำรไม่เหมือนกนัข้ึนกบัผูเ้รียน...”  
(อาจารย์ประจ าคนท่ี 1, 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

“... หำกมีนกัศึกษำสอบกลำงภำคผ่ำนน้อยกว่ำร้อยละ 60 อำจำรย์
ผูส้อนตอ้งหำวิธีกำรแก้ไขเพือ่พฒันำเด็ก ปอ้งกนัมิใหน้กัศึกษำสอบตกในรำยวิชำนัน้...”  

(กรรมการบริหารหลกัสตูร, 21 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 
“...เรำใช้กิจกรรมน ำวิชำกำร เช่นกำรจดันิทรรศกำรอำหำรนำนำชำติ 

เด็ก  ๆ จะต้องไปค้นคว้ำอำหำรต่ำงประเทศแล้วมำน ำเสนอ กำรประกวดกำรแต่งกำยของชำติใน
ประเทศอำเซียน...” 

(อาจารย์ประจ าคนท่ี 2, 14 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 
3) การตรวจสอบและควบคมุ (C) 

อาจารย์ผู้ สอนมีการติดตามและควบคุม รวมถึงให้ค าแนะน าด้าน
การศกึษาท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมกบันกัศกึษา 

“..นกัศึกษำบำงคนทีเ่รียนไม่ไหวจริง ๆ อำจำรย์จะเรียกมำพูดคยุถำม
ปัญหำ อำจใช้วิธีลดกำรลงทะเบียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ซ่ึงจะท ำใหใ้ช้เวลำเรียนมำกกว่ำสีปี่...”  

(ผู้ชว่ยคณบดี, 23 มีนาคม พ.ศ. 2561) 
4) การปรับปรุงคณุภาพ 

อาจารย์ผู้สอนจะพิจารณาและปรับปรุงแผนการเรียนของนกัศึกษาท่ี
มีปัญหาผลการเรียนและเสนอแผนการเรียนของนักศึกษาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณา เพ่ือให้นกัศกึษาส าเร็จการศกึษาตามแผนการศกึษา  

“... นัก ศึ กษ ำที่ มี แน ว โน้ ม ว่ำจ ะ ศึ กษ ำ ไม่ เป็ น ไปตำม แผน 
กำรศึกษำ หลกัสูตรมีกำรก ำกบัติดตำมร่วมกบัอำจำรย์ที่ปรึกษำ...”  

(กรรมการบริหารหลกัสตูร, 21 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 
สรุปได้วา่หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ได้น าผลการประเมินคณุภาพ

การศกึษาภายใน   ไปใช้ในเพ่ือสง่เสริมและพฒันานกัศกึษาในด้านวิชาการ ฯลฯ ดงันี ้

1) ระบบการให้บริการค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นกัศกึษา  
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2) นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ท่ีปรึกษาส าหรับให้ค าปรึกษาแนะน า
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั และอาจารย์ท่ีปรึกษาทกุคนต้องพบนกัศกึษาไม่น้อย
กวา่ 1 ครัง้ตอ่ภาคการศกึษา  

3) ผู้ บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ในการจัดโครงการ/
กิจกรรมเพื่อเพิ่มทกัษะของนกัศกึษา เชน่ ทกัษะด้านภาษาองักฤษ หรือด้านคณิตศาสตร์  

4) การจัดอาจารย์ร่วมสอนเสริมในแต่ละรายวิชาเพ่ือปรับพืน้ฐาน
ด้านวิชาการแก่นกัศกึษา เช่น ทกัษะด้านคณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ ช่วยให้นกัศกึษาได้รับความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึน้ 

1.4.1 ด้านอาจารย์ 
อาจารย์ เป็นบุคคลส าคญัในการผลิตบณัฑิตและการจดัการศึกษาท่ีมีคณุภาพ 

ดงันัน้ผู้บริหารและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องควรให้ความส าคญักบัการบริหารและพฒันาอาจารย์ เพ่ือให้
ได้อาจารย์ท่ีมีคณุภาพทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ รวมถึงมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เน่ืองจากจ านวนอาจารย์พยาบาลเป็นตัวก าหนด
จ านวนการรับนกัศกึษาในแตล่ะปี นอกจากนีอ้าจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถสามารถสามารถจดั
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ ในองค์ประกอบนีมี้
ประเดน็ส าคญั 3 ประเดน็ คือ 1) การบริหารและพฒันาอาจารย์  2) คณุภาพอาจารย์ และ 3) ผลท่ี
เกิดกบัอาจารย์ จากการศึกษาพบว่าอาจารย์พยาบาลส่วนใหญ่มีวฒุิการศึกษาระดบัปริญญาโท 
และมีอัตราการลาออกน้อย มีอาจารย์เพียงส่วนน้อยท่ีลาออกเน่ืองจากย้ายตามครอบครัวไป
ตา่งจงัหวดั หรือรับราชการซึ่งมีสวสัดิการและความก้าวหน้ามากกว่า ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงมุ่งศึกษาใน
ประเดน็คณุภาพอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.4.1 คณุภาพอาจารย์ 
1) การวางแผน (P) 

1.1) หลกัสูตรพยาบาลศาสตบณัฑิต มีการวางแผนการพฒันาอาจารย์
ในระยะยาว เพ่ือให้อาจารย์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เช่น ให้อาจารย์ทุกคน
วางแผนพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร 
ตลอดจนมีการสนับสนุนด้านงบประมาณแก่อาจารย์ ได้แก่ ค่าตอบแทนการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบตัิการประจ าปี เพ่ือให้อาจารย์ได้รับการ
พฒันาตนเองอยา่งเหมาะสม 
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1.2) ผู้บริหารสนบัสนนุให้อาจารย์สร้างผลงานวิจยัด้วยการสร้างทศันคติ
เชิงบวกในการท าวิจัย และสนับสนุนงบประมาณในการสร้างผลงานวิจัยอย่างเหมาะสมทัง้
งานวิจยัท่ีท าคนเดียว และงานวิจยัท่ีจดัท าเป็นกลุม่สาวิชา  

 “...คณะก ำหนดแผนให้อำจำรย์เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำรปีละ 2 
คน แต่ถำ้มีอำจำรย์ทีจ่ะยืน่ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรมำกกว่ำ 2 คน ก็สำมำรถท ำได.้..”  

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 2, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
“...มีกำรวำงแผนเพื่อกระตุ้นให้อำจำรย์สร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร ซ่ึง

กำรท ำวิจยัและกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร มนัจะไปพร้อมกนั...” 
(กรรมการบริหารหลกัสตูร,  21 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 

“...อำจำรย์ที่ มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรจะได้รับ เงิน ค่ำต ำแหน่ง 
ประมำณ 6,000 บำท หำกเรำยื่นเร่ืองของต ำแหน่งทำงวิชำกำร ผ่ำนกระบวนกำรแก้ไขจนถึงกำร
อนุมัติต ำแหน่ง สมมติว่ำอนุมัติอีก 4 เดือน ทำงมหำวิทยำลัยฯ ก็จะให้ย้อนหลังนั้นโดยเร่ิม
นบัตัง้แต่วนัแรกทียื่น่ขอต ำแหน่ง ซ่ึงเป็นแรงจูงใจทีดี่...”  

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 3, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
“...เรำต้องสร้ำงคน ไม่ใช้ว่ำจบมำแล้วท ำวิจัยไม่เป็น ต้องสร้ำง

ทศันคติเชิงบวก พยำยำมให้ท ำวิจยัจำกส่ิงเล็ก ๆ ที่อยู่ใกล้ตวั ให้ท ำจำกง่ำยไปหำยำก สนบัสนุน
ให้อำจำรย์ใหม่ไปเป็นผู้ ร่วมท ำวิจัย เพื่อจะได้เรียนรู้จำกอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์  ซ่ึงคณะ
ก ำหนดใหอ้ำจำรย์ 1 คน ตอ้งมีงำนวิจยั 1 ชื่อเร่ือง โดยทีจ่ะเป็นหวัหนำ้ทีมหรือผูร่้วมวิจยัก็ได.้..”  

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 5, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)  
2) การด าเนินงานตามแผน (D)  

2.1) ผู้บริหารมีการสร้างทัศนคติท่ีดีแก่อาจารย์ในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การ
ท างานวิจยั และมีการสนบัสนนุให้อาจารย์ทกุคนได้รับการพฒันาอยา่งเหมาะสม และสนบัสนนุให้
อาจารย์ได้รับการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง เช่น การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ การศกึษาตอ่ในระดบัท่ี
สงูขึน้ โดยการสนบัสนนุด้านงบประมาณ มีคา่ตอบแทนส าหรับอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ มี
การจดัสรรภาระงานท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือเอือ้ให้อาจารย์มีเวลาพฒันาตนเองมากขึน้ 

2.2) มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ ได้แก่ การจัดทีมพ่ีเลีย้งเพ่ือให้ค าปรึกษาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และการสร้าง
ผลงานวิจัย จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ท่ีจะเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ จัดการจัดอบรมเชิง
ปฏิบตัิการทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัเพ่ือสร้างความรู้แก่อาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และการสร้างงานวิจยั  
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2.3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีการสนับสนุนให้อาจารย์ไป
ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ส าหรับ
การตีพิมพ์ในวารสาร/ การน าเสนอในต่างประเทศ ได้จดัผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาต่างประเทศ เป็น  
ท่ีปรึกษาแก่อาจารย์ ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ไปตีพิมพ์
ต่างประเทศมากขึน้ นอกจากนีม้หาวิทยาลัย ยังได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์/เผยแพร่
ผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการ และจดัการมอบรางวลัให้กบัอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจยัดีเดน่ เพ่ือ
เป็นขวญัและก าลงัใจแก่อาจารย์ในการสร้างงานวิจยั 

“...มหำวิทยำลัยฯ มีกำรตั้งงบประมำณวิจัย ปีละ 60 ล้ำนบำท 
ส ำหรับบุคลำกรที่ต้องกำรท ำวิจยั ก็จะได้เงินวิจยัประมำณ 30,000 บำท/ ชื่อเร่ือง นอกจำกนี้จะมี
ทุนวิจัยจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยด้วย ซ่ึงส่วนใหญ่จะขอทุนจำกเครือข่ำยฯหรือหน่วยงำน
ภำยนอก สสส. ฯลฯ ทนุวิจยัภำยนอกมีเยอะ แต่บำงครั้งอำจำรย์ของเรำจะไม่ค่อยมีเวลำ...”  

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 5, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)  
“...แรงจูงใจของที่อื่นอำจจะเป็นเร่ืองของค่ำตอบแทนต ำแหน่งทำง

วิชำกำรแต่ของเรำมนัไม่เยอะ ส ำหรับเรำอำจจะไม่ใช่แรงจูงใจที่ส ำคญั เนื่องจำกอำจำรย์ที่เกษียณ
จำกระบบรำชกำรก็มีค่ำบ ำเหน็จ บ ำนำญ เช่น ทหำร ต ำรวจ ฯลฯ อยู่แล้วแรงจูงใจของเรำจริง  ๆ 
คือ เพือ่คะแนนผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำ คือ ไม่ตอ้งแข่งกบัใครแข่งกบัตวัเองใหดี้...” 

(อาจารย์ประจ าคนท่ี 1, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
“...คณบดีจะใหท้ ำวิจยั มีกำรจดัอบรมจริยธรรม อ ำนวยควำมสะดวก 

และใหเ้วลำ...”  
(อาจารย์ประจ า, 14 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 

 “...อำจำรย์ที่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว ต้องเป็นโค้ชให้กบัอำจำรย์
ที่ยงัไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร ส่วนอำจำรย์ที่ไม่อยำกขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรก็ต้องไปเรียนต่อ
ปริญญำเอก...” 

(รองคณบดี, 14 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 
 “ ...เร ำ มี อ ำจ ำร ย์ ที่ สู ง อ ำยุ เย อะ ซ่ึ ง ร้อยล ะ  8 0  จ ะม ำจำก

สถำบนักำรศึกษำของรัฐดงันัน้ถ้ำจะใหไ้ปเรียนต่อก็จะล ำบำก ท่ำนคณบดีก็จะมีเทคนิคว่ำให้เขียน
ต ำรำหรือเขียนบทควำมทำงวิชำกำร เรำจะให้อำจำรย์ที่ไปอบรมมำถ่ำยทอดวิชำ หรือเชิญ
วิทยำกรจำกภำยนอกมำสอนวิธีเขียนบทควำม ต ำรำทำงวิชำกำร...”  

(อาจารย์ประจ าคนท่ี 1, 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
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 “...มีกำรจดัพีเ่ลี้ยงนกัวิจยัให้อำจำรย์ที่ท ำวิจยั และอำจำรย์ใหม่ที่ยงั
ไม่มีประสบกำรณ์ท ำวิจัย โดยจะจัดพี่เลี้ยงวิจัยให้ตรงกับสำขำวิชำของอำจำรย์ มีกำรผลักดัน  
ขบัเคลื่อนกนัตลอดเวลำจนกว่ำงำนวิจยัจะแล้วเสร็จ และมีคลินิกวิจยัที่รับปรึกษำปัญหำเก่ียวกบั
งำนวิจยัตลอดทัง้ปี จะอยู่ทีไ่หนก็ปรึกษำได ้ปรึกษำผ่ำนโปรแกรมไลน์ได.้..”  

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 5, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)  
 “...ตอนนี้เรำพยำยำมให้อำจำรย์ท ำงำนวิจัยเป็นทีม ตำมกลุ่ม

สำขำวิชำ เช่น สำขำวิชำกำรพยำบำลผู้ใหญ่ ฯลฯ เพรำะว่ำเมื่อเรำท ำวิจยัเป็นทีมกบัรำยวิชำทีเ่รำ
รับผิดชอบ ผลงำนวิจยัต้องมำบูรณำกำรกบักำรเรียนกำรสอน และเพ่ิมไปถึงกำรฝึกงำนด้วย จะมี
นวตักรรมที่เรำจะไปดูคนไข้บนตึกก็จะเชื่อมโยงไปได้ก็จะบูรณำกำรได้หลำยส่วน งำนวิจยั 1 ช้ิน 
ตอ้งบูรณำกำรทัง้กำรเรียนกำรสอน และบูรณำกำรกบักำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคมด้วย...”  

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 3, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)  
“....มหำวิทยำลยัมีรำงวลันกัวิจยัติดดำว เป็นกำรสรรหำอำจำรย์ที่มี

ผลงำนวิจยัดีเด่นของมหำวิทยำลยั ประจ ำปีกำรศึกษำ...” 
(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 5, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)  

 “...อำจำรย์ที่จะไปน ำเสนอผลงำนวิจัยมหำวิทยำลยัฯ จะได้รับกำร
สนบัสนนุค่ำตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงำนวิจยั เร่ืองละ 3,000 – 3,500 บำท ส ำหรับกำรตีพิมพ์ภำยนอก
มหำวิทยำลยั กบัตีพิมพ์ต่ำงประเทศ รวมถึงสำมำรถเบิกค่ำเดินทำงไดด้ว้ย...”  

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 3, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)  
 “...อำจำรย์ของเรำมีจุดอ่อนเร่ืองภำษำองักฤษ ท ำให้ส่งไปตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรต่ำงประเทศได้น้อย ก็จะมีแค่อำจำรย์บำงท่ำนที่ไปเรียน
ต่ำงประเทศมำก็จะส่งตีพิมพ์ต่ำงประเทศได้เยอะหน่อย ส่วนอำจำรย์ที่จบในประเทศ ก็จะมีผู้ช่วย
คณบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ที่ มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนภำษำต่ำงประเทศ เป็นที่ป รึกษำเร่ือง
ภำษำองักฤษจะช่วยเร่ืองของภำษำ เพื่อที่จะไปตีพิมพ์เป็นภำษำองักฤษในวำรสำรวิชำกำรของ
ต่ำงประเทศ...”  

(ผู้ชว่ยคณบดีคนท่ี 5, 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561)  
3) การตรวจสอบและควบคมุ (C) 

คณะพยาบาลศาสตร์มีการตรวจสอบกระบวนการสร้างงานวิจัยของ
อาจารย์หากพบว่าไม่เป็นตามแผนการวิจยั จะจดัอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในการท าวิจยัมาเป็น
ทีมพี่เลีย้งนกัวิจยั 
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 “...หำกอำจำรย์ไม่สำมำรถท ำงำนวิจัยให้แล้วเสร็จ คณะจะให้
อำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์วิจัยไปเป็นโค้ช ถ้ำ 1 : 1 งำน ไม่ไหว ก็เพ่ิม เป็น 2 : 1 งำน และนับ
คะแนนเป็น 0.5 ดงันัน้อำจำรย์ที่เป็นโค้ชก็จะเต็มใจช่วยเพรำะว่ำตนเองมีชื่อเป็นคณะผู้วิจัยด้วย 
คนทีท่ ำก็จะมัน่ใจว่ำจะงำนวิจยัจะไม่ลม้เหลวระหว่ำงทำง...” 

(อาจารย์ประจ าคนท่ี 1, 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
4) การปรับปรุงคณุภาพ (A) 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการพิจารณาและทบทวนแนวทาง 
ในการสนบัสนนุให้อาจารย์ท างานวิจยั ด้วยการบรูณาการการท าวิจยักบัการจดัการเรียนการสอน 
เช่น น าปัญหาท่ีพบจากการท างาน หรือการให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนมาเป็นหวัข้อการวิจยั 
การปรับปรุงแนวทางการน าเสนอโดยให้ทีมผู้ เช่ียวชาญร่วมกันวิพากษ์เพ่ือให้ได้แนวคิดท่ี
หลากหลาย  

 “...เรำต้องมำปรับแผนกนัใหม่ เมื่ออำจำรย์ลงชุมชนต้องไปส ำรวจ
ปัญหำและน ำปัญหำกลบัมำคยุกนัในหลกัสูตร แล้วมำแจกใหอ้ำจำรย์ทกุคนที่ยงัไม่มีต ำแหน่งทำง
วิชำกำรโดยท ำวิจยัเสริมตรงนี.้..”                 

(อาจารย์ประจ าคนท่ี 1, 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
 “...ล่ำสุดมีแนวคิดว่ำให้อำจำรย์ที่จะขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรเขียน

โครงร่ำงกำรวิจยัจะมีอำจำรย์ช่วยกนัวิพำกษ์ ให้ควำมคิดเห็นดูกนัหลำย ๆ มุมมอง ช่วยกนัดู ก็มี
อำจำรย์หลำยคนสนใจ...” 

(อาจารย์ประจ า, 14 มิถนุายน พ.ศ. 2561) 
สรุปได้วา่หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ได้น าผลการประเมินคณุภาพ

การศกึษาภายในไปใช้ในการพฒันาอาจารย์ ดงันี ้

1) ผู้ บริหารมีการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ในระยะยาวสร้าง
ทศันคติเชิงบวกในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และการท าวิจยัแก่อาจารย์ ตลอดจนสนบัสนุน 
ด้านงบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

2) อาจารย์ได้รับโอกาสในการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง เช่น การ
เข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ โดยมีการจดัสรรภาระงานอยา่งเหมาะสม 
และมีทีมพี่เลีย้งเพื่อให้ค าปรึกษา  

3) หลักสูตรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ท่ีจะเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และการสร้างงานวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง  
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4) แต่งตัง้อาจารย์ หรือผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาต่างประเทศเป็นท่ี
ปรึกษาแก่อาจารย์ เพิ่มโอกาสให้ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ไปตีพิมพ์
ตา่งประเทศมากขึน้  

5) การสนับสนุนงบประมาณ ให้อาจารย์ ไป ตีพิม พ์ /เผยแพ ร่
ผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ในวารสารวิชาการ/ การ
น าเสนอในตา่งประเทศ  

6) มอบรางวลั หรือค่าตอบแทนให้กับอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัยดีเด่น 
เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจแก่อาจารย์ในการสร้างงานวิจยั 

7) ผู้บริหารมีการตรวจสอบแผนการท าวิจยัของอาจารย์ หากพบว่า
ไมเ่ป็นตามแผนท่ีก าหนดจะจดัอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในการท าวิจยัมาเป็นทีมพี่เลีย้งนกัวิจยั 

8) หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มีการปรับปรุงแนวทางสนบัสนนุ
ให้อาจารย์ท างานวิจยั ด้วยการบรูณาการการท าวิจยักบัการจดัการเรียนการสอน โดยน าปัญหาท่ี
พบจากการท างาน หรือการให้บริการด้านสขุภาพแก่ชมุชนมาเป็นหวัข้อการวิจยั และให้อาจารย์ใน
คณะร่วมกนัวิพากษ์เพ่ือให้ได้แนวคดิท่ีหลากหลาย  

9) ผู้บริหารหลกัสูตรมีการทบทวนและปรับปรุงโดยก าหนดเป็นแผน
ยทุธศาสตร์ หรือแผนปฏิบตักิารประจ าปี เพ่ือให้อาจารย์ได้รับการพฒันาตนเองอยา่งเหมาะสม 

ระยะท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็เก่ียวกับการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

จากการศึกษาข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการศึกษาการด าเนินงานเพ่ือพฒันาคณุภาพ
การจดัการศกึษาส าหรับหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้ 

2.1  ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
จากการใช้แบบสอบถามการศึกษาการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของ 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 138 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งในปัจจุบัน 
ระยะเวลาปฏิบตังิาน และประสบการณ์มีสว่นร่วมในด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา ปรากฏดงั
ตาราง 
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ตาราง 3 ความถ่ีและร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศกึษา ต าแหนง่ และ 
ระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน  

ตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 
เพศ   

1) ชาย                         6 4.30 
2) หญิง                   132 95.70 

อาย ุ   
1) น้อยกวา่ 25 ปี 1 0.70 
2) 25 – 35 ปี  19 13.80 
3) 36 - 45 ปี  23 16.70 
4) 46 – 55 ปี 38 27.50 
5) มากกวา่ 55 ปี  57 41.30 

วฒุิการศกึษาระดบัสงูสดุ   
1) ปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ 9 6.50 
2) ปริญญาโท 89 64.50 
3) ปริญญาเอก 40 29.0 

ต าแหนง่ในปัจจบุนั   
1) อาจารย์ 67 48.60 
2) อาจารย์ประจ าหลกัสตูร 34 24.60 
3) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 15 10.9 
4) คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 7 5.1 
5) ผู้ชว่ยคณบดี 4 2.9 
6) รองคณบดี 10 7.20 
7) คณบดี 1 0.70 

ระยะเวลาท่ีปฏิบตังิาน   



  102 

1) น้อยกวา่ 1 ปี 28 20.3 
2) 1 – 5 ปี  23 16.7 
3) 6 – 10 ปี 34 24.60 
4) มากกวา่ 10 ปี 52 37.70 

ตาราง 3 (ตอ่) 

ตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 
ประสบการณ์ มีส่วน ร่วมใน ด้านการประกันคุณ ภาพ
การศกึษา 

  

1) น้อยกวา่ 1 ปี 46 33.30 
2) 1 – 5 ปี  37 26.80 
3) 6 – 10 ปี 24 17.40 
4) มากกวา่ 10 ปี 31 21.00 

รวม 138 100.00 

 
จากตาราง 3 พบวากลุม่ตวัอยา่งเป็นเพศหญิง จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 95.70 

ส่วนเพศชาย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  4.30 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 55 ปี  
มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 ส่วนช่วงอายุท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุด คือ อายุน้อยกว่า 25 ปี  
มีจ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 0.7 วฒุิการศกึษาระดบัสงูสดุของกลุม่ตวัอย่าง พบวา่วฒุิการศกึษา
ระดบัปริญญาโทมากท่ีสุด จ านวน 89 คน  คิดเป็นร้อยละ 64.50 และวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่ามีจ านวนน้อยท่ีสดุ คือ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 ต าแหน่งในปัจจบุนั พบวา่อาจารย์
มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 ต าแหน่งท่ีจ านวนน้อยท่ีสุดคือ คณบดี  
มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.70 ระยะเวลาท่ีปฏิบตัิงาน พบว่าท างานมากกว่า10 ปี มีจ านวน
มากท่ีสดุ คือ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 37.70 และท างานระหว่าง 1 – 5 ปี มีจ านวนน้อยท่ีสดุ 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.70 ประสบการณ์มีส่วนร่วมในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า 1 – 5 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30  และ 6 – 10 ปี  
มีจ านวนน้อยท่ีสดุ คือ 24 คน คดิเป็นร้อยละ 17.4  
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2.2  ผลการวิเคราะห์การศึกษาการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ 

2.2.1 ด้านการก ากบัมาตรฐาน 
2.2.2.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ 

1) การวางแผน (P) พบว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตส่วนใหญ่มีการ
ด าเนินงานเพ่ือพฒันาการจดัการศกึษาโดยการก าหนดคณุสมบตัิของผู้สมคัรเข้าเป็นอาจารย์มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.1 รองลงมา คือ การวางแผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์เข้าใหม่ คิดเป็น  
ร้อยละ 94.9 แตพ่บวา่มีการวางแผนทดแทนอตัราก าลงัระยะยาวน้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 17.4  

2) การด าเนินงานตามแผน (D) พบวา่มีการรับสมคัรอาจารย์วฒุิปริญญาเอก
ท่ีตรงสาขาวิชาชีพมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 98.6 รองลงมา คือ การรับสมัครอาจารย์พยาบาล  
ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน คิดเป็นร้อยละ 97.8 แต่มีการปรับปรุงสวสัดิการและค่าตอบแทนของ
อาจารย์พยาบาลน้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 45.7  

3) การปรับปรุงคณุภาพ (A) มีการทบทวนและปรับปรุงการแต่งตัง้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ สอนให้มีคุณสมบัติและจ านวน
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีสกอ. ก าหนด คดิเป็นร้อยละ 97.1  

2.2.2.2 การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
1) การวางแผน (P) พบว่ามีการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรโดยจัดประชุม

คณาจารย์ ประเมินผลหลกัสตูร วิธีการจดัการเรียนการสอนการวดัและประเมินผลหลกัสตูร เพ่ือให้
หลักสูตรได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์และความต้ องการของ
ตลาดแรงงาน ในอนาคต คดิเป็นร้อยละ 95.7  

2) การตรวจสอบคณุภาพ (C) พบว่ามีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบตัิงาน และกิจกรรมตามตวัชีว้ดัท่ีก าหนดในแผนการพฒันาด้านการบริหารหลกัสูตร (C) 
คดิเป็นร้อยละ 97.1 

3) การปรับปรุงคุณภาพ (A) พบว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตส่วน
ใหญ่น าข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและรายงานผลการด าเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ  
ผู้ประเมินตอ่ผู้บริหารคณะอยา่งตอ่เน่ือง  (A) คดิเป็นร้อยละ 97.8 รายละเอียดดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 ความคดิเห็นเก่ียวกบัด าเนินงานเพื่อพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาส าหรับหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตด้านการก ากบัมาตรฐาน 
 

ล าดบั ด้านการก ากบัมาตรฐาน 

การศกึษาการด าเนินงานเพื่อพฒันา
คณุภาพการจดัการศกึษา 

ด าเนินการ ไมไ่ด้ด าเนินการ 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์      
 1.1 ก าหนดคณุสมบตัิผู้สมคัรเข้าเป็นอาจารย์ (P) 134 97.1 4 2.9 
 1.2 ประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรอาจารย์ (P) 126 91.3 12 8.7 
 1.3 วางแผนพฒันาคณุภาพอาจารย์เข้าใหม ่(P) 131 94.9 7 5.1 
 1.4 วางแผนทดแทนอตัราก าลงัระยะยาว (P)  114 82.6 24 17.4 
2 การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ให้เพียงพอตอ่จ านวนนกัศกึษา                   
 2.1 รับสมคัรอาจารย์พยาบาลในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน (D) 135 97.8 3 2.2 

 2.2 เพ่ิมจ านวนอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลยั      
เป็นอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบตัติามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 
(D) 

113 81.9 25 18.1 

 2.3 ให้ทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนดีเป็น
อาจารย์เม่ือส าเร็จการศกึษา (D) 

99 71.7 39 28.3 

 2.4 ปรับปรุงสวสัดิการและคา่ตอบแทนของอาจารย์
พยาบาล (D) 

75 54.3 63 45.7 

3 การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ท่ีมีคณุวฒิุการศกึษาระดบัปริญญา
เอกให้มากขึน้ 

    

 3.1 รับสมคัรอาจารย์พยาบาลวฒิุปริญญาเอกท่ีตรงสาขา 
วิชาชีพ (D) 

136 98.6 2 1.4 

 3.2 สนบัสนนุให้อาจารย์ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก (D) 133 96.4 5 3.6 
 3.3 รับสมคัรอาจารย์วฒิุปริญญาเอกท่ีเกษียณอายรุาชการ 

จากสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ (D) 
127 92.0 11 8.0 

 3.4 ให้ทนุการศกึษาศิษย์เก่าศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก 
และมาเป็นอาจารย์เม่ือส าเร็จการศกึษา (D) 

92 66.7 46 33.3 
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ตาราง 4 ตอ่  
 

ล าดบั ด้านการก ากบัมาตรฐาน 

การศกึษาการด าเนินงานเพื่อพฒันา
คณุภาพการจดัการศกึษา 

ด าเนินการ ไมไ่ด้ด าเนินการ 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

4 ทบทวนและปรับปรุงการแตง่ตัง้อาจารย์ประจ าหลกัสตูร/ 
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และอาจารย์ผู้สอนให้มี 
คณุสมบตัิและจ านวนสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี 
สกอ. ก าหนด (A) 

134 97.1 4 2.9 

5 วางแผนปรับปรุงหลกัสตูรโดยจดัประชมุคณาจารย์ 
ประเมินผลหลกัสตูร วิธีการจดัการเรียนการสอนการวดัและ
ประเมินผลหลกัสตูร เพ่ือให้หลกัสตูรได้รับการปรับปรุงให้
ทนัสมยั สอดคล้องกบัสถานการณ์และความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ในอนาคต (P) 

132 95.7 6 4.35 

6 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน และ
กิจกรรมตามตวัชีว้ดัท่ีก าหนดในแผนการพฒันาด้านการ
บริหารหลกัสตูร (C)  

134 97.1 4 2.9 

7  ทบทวนและปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงานของ
คณะกรรมการเมื่อพบวา่การด าเนินงานไมส่อดคล้องตาม
แผนการบริหารหลกัสตูรท่ีก าหนด (A) 

129 93.5 9 6.5 

8  น าข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินคณุภาพภายใน 
 ไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาอย่างเป็น
รูปธรรม และรายงานผลการด าเนินงานการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินตอ่ผู้บริหารคณะอย่างตอ่เน่ือง  
(A) 

     135  97.8 3 2.2 
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2.2.2  ด้านบณัฑิต 
2.2.2.1) คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

1.1) การวางแผน (P) พบว่าหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตน าข้อเสนอแนะ
จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ บัณฑิต ผู้ ใช้บัณฑิต นักศึกษา ฯลฯ มาใช้ในการวางแผน และ
ปรับปรุงการบริหารจดัการหลกัสตูรและจดัการศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม คดิเป็นร้อยละ 96.4  

1.2) การด าเนินงานตามแผน (D) พบว่ามีการบรรจุรายวิชาสารสนเทศ 
ในหลกัสูตรมากท่ีสุด รองลงมา คือ จัดโครงการ / กิจกรรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นสารสนเทศ
เพิ่มขึน้ คิดเป็นร้อยละ 90.6 ตามล าดับ ในขณะท่ีการมีระบบสอนงานจากรุ่นพ่ีหรือศิษย์เก่า 
ท่ีส าเร็จการศกึษาแล้วสูรุ่่นน้องมีน้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 22.5  

2.2.2.2  การได้งานท าของผู้ส าเร็จการศกึษา 
1) การวางแผน (P) พบว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตส่วนใหญ่มีการ

วางแผนปรับปรุงการจดัการศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.8 รองลงมา คือ  
การวิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้บณัฑิตไม่ได้งานท าเพ่ือหาแนวทางแก้ไข และมีระบบติดตามนกัศกึษา
ท่ีไมไ่ด้งานท ามีคา่ร้อยละเทา่กบั คือ 84.1  

2) การด าเนินงานตามแผน (D) พบว่าส่วนใหญ่มีการจัดโครงการติวพิเศษ
ก่อนส าเร็จโดยการศึกษาอาจารย์ทุกภาควิชาทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 97.8 รองลงมา คือ ผู้บริหารและอาจารย์วิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้นกัศกึษาสอบขึน้ทะเบียน
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพมีจ านวนน้อยเพ่ือหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม คิดเป็น
ร้อยละ 97.1 รายละเอียดดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 ความคดิเห็นเก่ียวกบัด าเนินงานเพื่อพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาส าหรับหลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตด้านบณัฑิต 

ล าดบั ด้านบณัฑิต 

การศกึษาการด าเนินงานเพื่อพฒันา
คณุภาพการจดัการศกึษา 

ด าเนินการ ไมไ่ด้ด าเนินการ 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

9 การน าข้อเสนอแนะจากผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ได้แก่ บณัฑิต 
ผู้ ใช้บณัฑิต นกัศกึษา ฯลฯ มาใช้ในการวางแผน และ
ปรับปรุงการบริหารจดัการหลกัสตูรและจดัการศกึษาอย่าง
เป็นรูปธรรม (P) 

133 96.4 5 3.6 

10 การสนบัสนนุให้นกัศกึษาเพ่ิมทกัษะด้านสารสนเทศ      
 10.1 วางแผนและจดัโครงการเสริมทกัษะด้านสารสนเทศ        

แก่นกัศกึษา (D) 
122 88.4 16 11.6 

 10.2 บรรจรุายวิชาสารสนเทศในหลกัสตูร (D) 129 93.5 9 6.5 
 10.3 จดัโครงการ / กิจกรรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือสืบค้น 

สารสนเทศเพ่ิมขึน้  (D) 
125 90.6 13 9.4 

11 การสนบัสนนุให้นกัศกึษามีทกัษะในการปฏิบตัิการพยาบาล      
 11.1 เปิดโอกาสให้นกัศกึษาทกุคนได้ฝึกปฏิบตัิงานจริงใน 

โรงพยาบาลเครือข่ายเพ่ือให้นกัศกึษามีโอกาสได้งานท า 
เพ่ิมขึน้ (D) 

118 85.5 20 14.5 

 11.2 สนบัสนนุให้นกัศกึษาท างานร่วมกบัหน่วยงานใน 
ชมุชนเพ่ือเพ่ิมทกัษะการปฏิบตัิงาน (D) 

114 82.6 24 17.4 

 11.3 มีระบบการสอนงานจากรุ่นพ่ีหรือศิษย์เก่าท่ีส าเร็จ 
การศกึษาแล้วสูรุ่่นน้อง (D) 

107 77.5 31 22.5 
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ตาราง 5 ตอ่ 
 

ล าดบั ด้านบณัฑิต 

การด าเนินงานเพื่อพฒันาคณุภาพ 
การจดัการศกึษา 

ด าเนินการ ไมไ่ด้ด าเนินการ 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

12 การจดัโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสง่เสริมให้นกัศกึษาสอบขึน้
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ิมขึน้ 

    

 12.1 ผู้บริหารและอาจารย์วิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้นกัศกึษา 
สอบขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพมีจ านวนน้อยเพ่ือหา                 
แนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม  (D) 

134 97.1 4 2.9 

 12.2 จดัโครงการติวพิเศษก่อนส าเร็จโดยการศกึษา อาจารย์          
ทกุภาควิชาทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ (D) 

135 97.8 3 2.2 

 12.3 สร้างเครือข่ายประสานงานระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษา 
เอกชน เพ่ือจดัท าคลงัข้อสอบท่ีรวบรวมความรู้ทางการ 
พยาบาลจากแตล่ะสถาบนัเพ่ือให้นกัศกึษาทดลองท า 
ข้อสอบออนไลน์ย้อนหลงั  (D) 

110 79.7 28 20.3 

13 การแก้ไขปัญหาเก่ียวกบับณัฑิตท่ีไมไ่ด้งานท า     
 13.1 วางแผนปรับปรุงการจดัการศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม (P) 128 92.8 10 7.2 
 13.2 วิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้บณัฑิตไมไ่ด้งานท าเพ่ือหา 

แนวทางแก้ไข  (P) 
116 84.1 22 15.9 

 13.3 มีระบบติดตามนกัศกึษาท่ีไมไ่ด้งานท า (D) 116 84.1 22 15.9 
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2.2.3 ด้านนกัศกึษา 
2.2.3.1 การสง่เสริมและพฒันานกัศกึษา 

1) การวางแผน (P) พบว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตส่วนใหญ่มีการ
วางแผนและปรับปรุงโครงการพฒันานกัศึกษาและโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 89.9  

2) การด าเนินงานตามแผน (D) พบว่าส่วนใหญ่ให้อาจารย์ผู้ สอนทบทวน
ความรู้ของรายวิชาให้นกัศกึษาก่อนสอบมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 96.4 รองลงมา คือ พฒันาทกัษะ
ด้านวิชาชีพแก่นกัศกึษาด้วยการส่งเสริมให้นกัศกึษาน าข้อมลูท่ีได้จากการเรียนการสอน และการ
ออกให้บริการสขุภาพในชมุชนไปสร้างนวตักรรมทางการพยาบาล 93.5 ในขณะท่ีการจดัโครงการ
เพ่ือนชว่ยเพ่ือนมีน้อยท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 26.1  

3) การปรับปรุงคุณภาพ (A) พบว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีการ
ปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษาให้สามารถจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมคณุภาพบณัฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบคณุวฒุิการศึกษา 5 ประการ อย่างเป็นรูปธรรมคิดเป็นร้อยละ 
97.1 รายละเอียดดงัตาราง 6 

ตาราง 6 ความคดิเห็นเก่ียวกบัด าเนินงานเพื่อพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาส าหรับหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตด้านนกัศกึษา 

ล าดบั ด้านนกัศกึษา 

การด าเนินงานเพื่อพฒันาคณุภาพ 
การจดัการศกึษา 

ด าเนินการ ไมไ่ด้ด าเนินการ 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

14 วางแผนและปรับปรุงโครงการพฒันานกัศกึษา และ
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน (P) 

124 89.9 14 10.1 

15 ระบบและกลไกการรับนกัศกึษาใหมม่ีรูปแบบการ
ประชาสมัพนัธ์เชิงรุกท่ีทนัสมยั และเข้าถงึกลุม่เป้าหมาย 
ได้อย่างทัว่ถงึ  (P) 

123 89.1 15 10.9 

16 บริหารจดัการเก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณเพ่ือ 
พฒันานกัศกึษาให้เพียงพอ (D) 

127 92.0 11 8.0 
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ตาราง 6 ตอ่ 

ล าดบั ด้านนกัศกึษา 

การด าเนินงานเพื่อพฒันาคณุภาพ 
การจดัการศกึษา 

ด าเนินการ ไมไ่ด้ด าเนินการ 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

17 แนวทางแก้ไขผลการประเมินเก่ียวกบันกัศกึษามีความรู้
พืน้ฐาน ด้านคณิตศาสตร์ในระดบัน้อย มีการด าเนินงาน
ดงันี ้ 

    

 17.1 จดัประชมุอาจารย์เพ่ือพิจารณาหาแนวทางแก้ไข (D) 120 87.0 18 13.0 
 17.2 เพ่ิมโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างความสามารถของ 

นกัศกึษาด้านความคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์การสื่อสารและ 
สารสนเทศ (D) 

117 84.8 21 15.2 

 17.3 จดัอาจารย์ร่วมสอนเสริมเพ่ือปรับพืน้ฐานก่อนการ 
เรียนภาคการศกึษาท่ี 1 มุง่เน้นการค านวณยา  สารน า้  
และค าศพัท์ทางการแพทย์ (D) 

116 84.1 22 15.9 

18 การด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างทกัษะด้านภาษาองักฤษแก่
นกัศกึษา มีการด าเนินงานดงันี ้ 

    

 18.1  จดัโครงการและกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้าง 
ความสามารถของนกัศกึษาด้านการใช้ภาษาองักฤษ (D) 

120 87.0 18 13.0 

 18.2  ให้นกัศกึษาใหมท่กุคนลงทะเบียนเรียนภาษา  
องักฤษเพ่ิมเติมเพ่ือปรับพืน้ฐานการใช้ภาษาองักฤษ (D) 

118 85.5 20 14.5 

19 แก้ไขปัญหาผลการประเมินเก่ียวกบันกัศกึษามีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดมีการ
ด าเนินงานดงันี ้ 

    

 19.1 ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนความรู้ของรายวิชาให้ 
นกัศกึษา ก่อนสอบ (D) 

133 96.4 5 3.6 
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ตาราง 6 ตอ่ 

ล าดบั ด้านนกัศกึษา 

การด าเนินงานเพื่อพฒันาคณุภาพ 
การจดัการศกึษา 

ด าเนินการ ไมไ่ด้ด าเนินการ 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

 19.2  เพ่ิมมาตรการก ากบัติดตามนกัศกึษาท่ีมีแนวโน้ม                 
อาจมีผลการศกึษาต ่ากวา่เกณฑ์และไมเ่ป็นไปตาม 
แผนการศกึษา (D) 

127 92.0 11 8.0 

 19.4 จดัท าคลงัข้อสอบเพ่ือให้นกัศกึษาได้ฝึกทบทวน 
ความรู้ด้วยตนเองอย่างตอ่เน่ือง  (D) 

111 80.4 27 19.6 

 19.3 จดัโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน (D) 102 73.9 36 26.1 
20 พฒันาทกัษะด้านวิชาชีพแก่นกัศกึษาด้วยการสง่เสริมให้

นกัศกึษาน าข้อมลูที่ได้จากการเรียนการสอน และการออก
ให้บริการสขุภาพในชมุชนไปสร้างนวตักรรมทางการ
พยาบาล (D) 

139 93.5 9 6.5 

21 การเปิดโอกาสให้นกัศกึษามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
การจดักิจกรรม การประเมินผลการจดักิจกรรม และน าผล
การประเมินผลมาปรับปรุงการด าเนินงานในปีตอ่ไป (D)  

125 90.6 13 9.4 

22 การปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษาให้
สามารถจดักิจกรรมท่ีสง่เสริมคณุภาพบณัฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ตามกรอบคณุวฒิุการศกึษา         
5 ประการ อย่างเป็นรูปธรรม (A) 

134 97.1 4 2.9 

 
2.2.4  ด้านอาจารย์ 

2.2.4.1 คณุภาพอาจารย์ 
1) การวางแผน (P) พบวา่ผู้บริหารคณะน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษา

ภายในท่ีผา่นมาไปจดัประชมุและพิจารณาแนวทางแก้ไขปรับปรุงและให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.7 รองลงมา คือ วางแผนการพัฒนาอาจารย์ระยะยาว  
คิดเป็นร้อยละ 93.5 ในขณะท่ีการวางแผนให้อาจารย์ทุกคนท าแผนพัฒนาตนเองเพ่ือให้ 
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มีคณุสมบตัิเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรมีน้อยท่ีสดุ คิดเป็นร้อย
ละ 10.9  

2) การด าเนินงานตามแผน (D) พบว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ส่วนใหญ่ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยตามความเหมาะสมมากท่ีสุด คิด เป็น 
ร้อยละ 95.7 รองลงมาคือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพิ่มศักยภาพและให้ความรู้แก่อาจารย์  
คดิเป็นร้อยละ 94.9  

3) การปรับปรุงคณุภาพ (A) พบวา่หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตมีการน า                 
ผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีมีต่อการบริหารหลักสูตรไปใช้
ปรับปรุงการบริหารจดัการหลกัสตูรอย่างเป็นรูปธรรม และการปรับปรุงระบบและกลไกการพฒันา
อาจารย์ในแผนยทุธศาสตร์หรือแผนปฏิบตัิการประจ าปี มีคา่ร้อยละเทา่กบั คือ 97.1 ดงัตาราง 7 

ตาราง 7 ความคดิเห็นเก่ียวกบัด าเนินงานเพื่อพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาส าหรับหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตด้านอาจารย์ 

ล าดบั ด้านอาจารย์ 

การศกึษาการด าเนินงานเพื่อพฒันา
คณุภาพการจดัการศกึษา 

ด าเนินการ ไมไ่ด้ด าเนินการ 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

23 ผู้บริหารคณะน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน               
ท่ีผ่าน มาไปจดัประชมุและพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงและให้อาจารย์มีสว่นร่วมในการด าเนินงาน (P) 

132 95.7 6 4.3 

24 วางแผนการพฒันาอาจารย์ระยะยาว  (P) 129 93.5 9 6.5 

25 วางแผนให้อาจารย์ทกุคนท าแผนพฒันาตนเองเพ่ือให้มี
คณุสมบตัิเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร และอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร (P) 

123 89.1 15 10.9 

26 มีระบบและกลไกเพ่ือพฒันาให้อาจารย์เข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมขึน้โดยด าเนินการดงันี ้ 
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ตาราง 7 ตอ่ 

ล าดบั ด้านอาจารย์ 

การด าเนินงานเพื่อพฒันาคณุภาพ 
การจดัการศกึษา 

ด าเนินการ ไมไ่ด้ด าเนินการ 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

 26.1  แตง่ตัง้คณะกรรมการในการขบัเคลื่อนการเพ่ิม
จ านวนงานวิจยัและผลงานทางวิชาการ (D) 

128 92.8 10 7.2 

 26.2  ระบบอาจารย์พ่ีเลีย้งทางวิชาการให้กบัอาจารย์ท่ีจะ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ (D) 

127 92.0 11 8.0 

 26.3  จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพฒันาศกัยภาพและให้
ความรู้ แก่อาจารย์ (D) 

131 94.9 7 5.1 

27 การสนบัสนนุให้อาจารย์ท างานวิจยั มีการด าเนินงานดงันี ้     
 27.1  ผู้บริหารคณะสร้างทศันคติและแรงจงูใจท่ีดใีนการท า

วิจยั แก่อาจารย์ เช่น น าผลงานวิจยัไปใช้เป็นสว่นหนึง่ของ
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของอาจารย์ มีคา่ตอบแทน
พิเศษส าหรับอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่มีการมอบรางวลันกัวิจยัรุ่นใหมแ่ละนกัวิจยัดีเดน่ 
(D) 

129 93.5 9 6.5 

 27.2  สง่เสริมให้อาจารย์ได้รับเงินสนบัสนนุการวิจยั ตาม
ความเหมาะสม (D) 

132 95.7 6 4.3 

 27.3  ตรวจสอบการบริหารเงินสนบัสนนุการวิจยัให้เป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด (C) 

130 94.2 8 5.8 

 27.4  จดัอบรมเพ่ือพฒันาสมรรถนะการท าวิจยัของ
อาจารย์  อย่างตอ่เน่ือง (D) 

128 92.8 10 7.2 

 27.5  จดัประชมุคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัเพ่ิมขึน้ 
(D) 

125 90.6 13 9.4 

 27.6 แตง่ตัง้พ่ีเลีย้งงานวิจยัหรือผู้ เช่ียวชาญแตล่ะด้านเพ่ือ
เป็นท่ีปรึกษาแก่อาจารย์ท่ีท างานวิจยั (D) 

124 89.9 14 10.1 
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ตาราง 7 ตอ่ 

ล าดบั ด้านอาจารย์ 

การด าเนินงานเพื่อพฒันาคณุภาพ 
การจดัการศกึษา 

ด าเนินการ ไมไ่ด้ด าเนินการ 
ความถ่ี ร้อยละ ความถ่ี ร้อยละ 

 27.7  ทบทวนและจดัสรรภาระงานสอนของอาจารย์ให้มี
ความสมดลุ โดยเพ่ิมอาจารย์พิเศษภายนอกช่วยสอน
ภาคทฤษฎีและพฒันาอาจารย์พ่ีเลีย้งเพ่ือช่วยสอน
ภาคปฏิบตัิ (D) 

123 89.1 15 10.9 

 27.8 สนบัสนนุให้ผู้ วิจยัขอรับรองจริยธรรมการวิจยัในคน
กบัโรงพยาบาล หรือหน่วยงาน ต้นสงักดัของกลุม่เป้าหมาย             
ในการวิจยั (D) 

121 87.7 17 12.3 

 27.9  สง่เสริมให้อาจารย์บรูณาการการวิจยักบัการจดัการ
เรียนการสอน (D) 

118 85.5 20 14.5 

 27.10 สนบัสนนุให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นเครือข่ายนกัวิจยั
ระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  ทัง้ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ เพ่ือแบ่งปันเงินสนบัสนนุการวิจยัระหวา่ง
สถาบนั สง่ผลให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
ท าวิจยัร่วมกนั และสร้างโอกาสในการน าผลงานวิจยัไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการตา่งประเทศเพ่ิมขึน้ (D) 

110 79.7 28 20.3 

28 การสนบัสนนุให้อาจารย์เขียนบทความวิชาการโดยใช้
ข้อมลูที่ศกึษาจากการเขียนวรรณกรรมงานวิจยั (D) 

126 91.3 12 8.7 

29 การสง่เสริมให้อาจารย์เขียนต าราจากเอกสารประกอบการ
สอนเพ่ือเพ่ิมผลงานทางวิชาการ (D) 

122 88.4 16 11.6 

30 การน าผลการประเมินความพงึพอใจและข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ท่ีมีตอ่การบริหารหลกัสตูรไปใช้ปรับปรุงการ
บริหารจดัการหลกัสตูรอย่างเป็นรูปธรรม (A) 

134 97.1 4 2.9 

31 การปรับปรุงระบบและกลไกการพฒันาอาจารย์ในแผน
ยทุธศาสตร์หรือแผนปฏิบตัิการประจ าปี (A) 

134 97.1 4 2.9 
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ระยะท่ี 3 ผลการเสนอแนะแนวทางการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ผลการเสนอแนะแนวทางการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้เพ่ือ
พฒันาคณุภาพการจดัการศึกษาส าหรับหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชน สามารถจ าแนกเป็นรายด้านได้ดงันี ้

จากการสรุปข้อเสนอแนะท่ีผู้ วิจัยจัดท าขึน้ ผู้ เช่ียวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าทุกข้อเสนอแนะมีความเป็นประโยชน์ มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม และ  
มีความถูกต้อง ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรพยาบาล  
ศาสตรบณัฑิต ทัง้นีมี้เพียงบางประเด็น เช่น การรับสมคัรอาจารย์วุฒิปริญญาเอกท่ีเกษียณอายุ
ราชการจากสถาบนัอดุมศึกษาของรัฐ, การมีระบบติดตามนกัศกึษาท่ีไม่ได้งานท าและมีมาตรการ
ช่วยเหลือท่ีเหมาะสม,  การให้นกัศกึษาใหม่ทกุคนลงทะเบียนเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติมเพ่ือปรับ
พืน้ฐานการใช้ภาษาอังกฤษ, การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นเครือข่ายนักวิจัยระหว่าง
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือแบ่งปันเงินสนบัสนุนการวิจยั
ระหว่างสถาบนั ส่งผลให้อาจารย์มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการท าวิจยัร่วมกัน และสร้างโอกาส
ในการน าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างประเทศเพิ่มขึน้ ท่ีผู้ เช่ียวชาญมี
ความเห็นว่าควรต้องได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาสม มีความถูกต้อง และมีความเป็นไปได้
เพิ่มมากขึน้  

ดงันัน้ ภายหลังจากผู้ วิจัยปรับปรุงข้อเสนอแนะดงักล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงสรุปเป็น
แนวทางการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศกึษาส าหรับหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ได้ดงันี ้

3.1 ด้านการก ากับมาตรฐาน 
3.1.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ มีแนวทางดงันี ้ 

3.1.1.1 มีการก าหนดคณุสมบตัิผู้สมคัรเข้าเป็นอาจารย์ท่ีสอดคล้องตามเกณฑ์
ของสกอ.และสภาวิชาชีพ (P) 

3.1.1.2 การประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรอาจารย์ด้วยช่องทางการส่ือสารท่ีหลาย
หลายและเข้าถึงกลุม่เปา้หมาย(P) 

3.1.1.3 การวางแผนพฒันาคณุภาพอาจารย์เข้าใหม่โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ 
มีสว่นร่วม (P) 

3.1.1.4 มีการวางแผนทดแทนอตัราก าลงัระยะยาว (P)  
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3.1.2 การเพิ่มจ านวนอาจารย์ให้เพียงพอตอ่จ านวนนกัศกึษา มีแนวทางดงันี ้ 
3.1.2.1 การรับสมคัรอาจารย์พยาบาลในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน (D) 
3.1.2.2 การเพิ่มจ านวนอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์

ผู้สอนภาคปฏิบตัติามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพสามารถช่วยแบง่เบาภาระงานสอนของอาจารย์ (D) 
3.1.3.3 การให้ทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาท่ีมีผลการเรียนดีเป็นอาจารย์เม่ือส าเร็จ

การศกึษา(D) 
3.1.3.4 การปรับปรุงสวัสดิการและค่าตอบแทนของอาจารย์พยาบาลมีความ

เหมาะสม (D) 
3.1.3 การเพิ่มจ านวนอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกให้มากขึน้  

มีแนวทางดงันี ้ 
3.1.3.1 การรับสมคัรอาจารย์พยาบาลวฒุิปริญญาเอกท่ีตรงสาขาวิชาชีพ(D) 
3.1.3.2 การสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนได้รับโอกาสศึกษาต่อในระดบัปริญญา

เอกมีหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสม (D) 
3.1.3.3 การให้ทุนการศึกษาศิษย์เก่าศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกและมาเป็น

อาจารย์เม่ือส าเร็จการศกึษา (D) 
3.1.3.4 ทบทวนและปรับปรุงการแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์

ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และอาจารย์ผู้สอนให้มีคณุสมบตัิและจ านวนสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีสกอ.ก าหนด (A) 

3.1.2 การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด มีแนวทางดงันี ้ 
3.1.2.1 วางแผนปรับปรุงหลกัสูตรโดยจดัประชมุคณาจารย์ ประเมินผลหลกัสตูร 

วิธีการจดัการเรียนการสอนการวดัและประเมินผลหลกัสตูร เพ่ือให้หลกัสตูรได้รับการปรับปรุงให้
ทนัสมยั สอดคล้องกบัสถานการณ์และความต้องการของตลาดแรงงาน ในอนาคต (P) 

3.1.2.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบตัิงาน และกิจกรรมตามตวัชีว้ดั
ท่ีก าหนดในแผนการพฒันาด้านการบริหารหลกัสตูร 

3.1.3.3 ทบทวนและปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะกรรมการ
เม่ือพบวา่การด าเนินงานไมส่อดคล้องตามแผนการบริหารหลกัสตูรท่ีก าหนด (A) 

3.1.3.4 น าข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินคณุภาพภายในไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและรายงานผลการด าเนินงานการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ประเมินตอ่ผู้บริหารคณะอยา่งตอ่เน่ือง  (A) 
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3.2 ด้านบัณฑติ 
3.2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

มีแนวทางดงันี ้ 
3.2.1.1 การน าข้อเสนอแนะจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ บณัฑิต ผู้ ใช้บณัฑิต 

นักศึกษา ฯลฯ มาใช้ในการวางแผน และปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการศึกษา
อยา่งเป็นรูปธรรม (P) 

3.2.1.2 การด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาเพิ่มทักษะด้านสารสนเทศมี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของอาจารย์ผู้สอน และนกัศกึษา มีแนวทางดงันี ้ 

1) การวางแผนและจดัโครงการเสริมทกัษะด้านสารสนเทศแก่นกัศึกษา 
(D) 

2) การบรรจุรายวิชาสารสนเทศในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
สารสนเทศแก่นกัศกึษา (D) 

3) จัดโครงการ / กิจกรรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นสารสนเทศเพิ่มขึน้  
(D) 

3.2.1.3 การด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติการ
พยาบาล มีแนวทางดงันี ้ 

1) เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในโรงพยาบาล
เครือขา่ยเพ่ือให้นกัศกึษามีโอกาสได้งานท าเพิ่มขึน้ (D) 

2) การสนบัสนุนให้นักศึกษาท างานร่วมกับหน่วยงานในชุมชนเพ่ือเพิ่ม
ทกัษะการปฏิบตังิาน (D) 

3) มีระบบการสอนงานจากรุ่นพ่ีหรือศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วสู่ 
รุ่นน้อง (D) 

3.1.1.4 การจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสอบขึน้ทะเบียนเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพเพิ่มขึน้ มีแนวทางดงันี ้

1) การจดัโครงการตวิพิเศษก่อนส าเร็จโดยการศกึษาอาจารย์ทกุภาควิชา
ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ(D)  

2) การสร้างเครือขา่ยประสานงานระหว่างสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เพ่ือ
จดัท าคลงัข้อสอบท่ีรวบรวมความรู้ทางการพยาบาลจากแตล่ะสถาบนัเพ่ือให้นกัศึกษาทดลองท า
ข้อสอบออนไลน์ย้อนหลงั  (D) 
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3.1.1.5 การแก้ไขปัญหาเก่ียวกบับณัฑิตท่ีไมไ่ด้งานท า มีแนวทางดงันี ้ 
1) ผู้บริหารและอาจารย์มีการวิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้บณัฑิตไมไ่ด้งานท า

เพ่ือหาแนวทางแก้ไข  (P) 
2) มีการวางแผนปรับปรุงการจดัการศกึษาอยา่งเป็นรูปธรรม (P) 

3.3 ด้านนักศึกษา 
3.3.1 การสง่เสริมและการพฒันานกัศกึษา มีแนวทางดงันี ้

3.1.3.1 วางแผนและปรับปรุงโครงการพฒันานกัศึกษาและโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเรียนมีความเหมาะสม (P) 

3.1.3.2 ระบบและกลไกการรับนกัศกึษาใหมมี่รูปแบบการประชาสมัพนัธ์เชิงรุกท่ี
ทนัสมยั และเข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้อยา่งทัว่ถึง เชน่ เฟซบุ๊ค โปรแกรมไลน์ ฯลฯ  (P) 

3.1.3.3 การบริหารจดัการเก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันานกัศกึษาให้
เพียงพอ (D) 

3.1.3.4 แนวทางแก้ไขผลการประเมินเก่ียวกับนักศึกษามีความรู้พืน้ฐานด้าน
คณิตศาสตร์ในระดบัน้อย มีการด าเนินงานดงันี ้

1) เพิ่มโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างความสามารถของนักศึกษาด้าน
ความคดิ วิเคราะห์ สงัเคราะห์การส่ือสารและสารสนเทศ (D) 

2) จดัอาจารย์ร่วมสอนเสริมเพ่ือปรับพืน้ฐานก่อนการเรียนภาคการศกึษา
ท่ี 1 มุง่เน้นการค านวณยา  สารน า้ และค าศพัท์ทางการแพทย์ (D) 

3.1.3.5 การด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา  
มีแนวทางดงันี ้ 

1) จดัโครงการและกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างความสามารถของนกัศกึษา
ด้านการใช้ภาษาองักฤษ (D) 

3.1.3.6 การแก้ไขปัญหาผลการประเมินเก่ียวกับนกัศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต ่ากวา่เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดมีแนวทางดงันี ้ 

1) ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนความรู้ของรายวิชาให้นกัศกึษาก่อนสอบ (D) 

2) เพิ่มมาตรการก ากับติดตามนกัศึกษาท่ีมีแนวโน้มอาจมีผลการศึกษา
ต ่ากวา่เกณฑ์และไมเ่ป็นไปตามแผนการศกึษา (D) 

3) จดัโครงการเพ่ือนชว่ยเพ่ือน (D) 
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4) จัดท าคลังข้อสอบเพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกทบทวนความรู้ด้วยตนเอง
อยา่งตอ่เน่ือง (D) 

3.1.3.7 การพฒันาทักษะด้านวิชาชีพแก่นกัศึกษาด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษา
น าข้อมูลท่ีได้จากการเรียนการสอน และการออกให้บริการสุขภาพในชุมชนไปสร้างนวัตกรรม
ทางการพยาบาล (D) 

3.1.3.8 การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจดัท าแผนการจดักิจกรรม
การประเมินผลการจดักิจกรรม และน าผลการประเมินผลมาปรับปรุงการด าเนินงานในปีตอ่ไป (D) 

3.1.3.9 การปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษาให้สามารถจดักิจกรรม
ท่ีส่งเสริมคุณภาพบณัฑิตตามมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ ตามกรอบคุณวุฒิการศึกษา 5 ประการ 
อยา่งเป็นรูปธรรม (A) 

3.4 ด้านอาจารย์ 
3.4.1 คณุภาพอาจารย์ มีแนวทางดงันี ้

3.4.1.1 ผู้บริหารคณะน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีผ่านมา 
ไปจดัประชมุและพิจารณาแนวทางแก้ไขปรับปรุง และให้อาจารย์มีสว่นร่วมในการด าเนินงาน (P) 

3.4.1.2 มีการวางแผนการพฒันาตนเองของอาจารย์ระยะยาว  (P) 
3.4.1.3 มีการวางแผนให้อาจารย์ทกุคนท าแผนพฒันาตนเองเพ่ือให้มีคณุสมบตัิ

เป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร และอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร (P) 
3.4.1.4 มีระบบและกลไกเพ่ือพฒันาให้อาจารย์เข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มขึน้

มีแนวทางดงันี ้ 
1) การแต่งตัง้คณะกรรมการในการขับเคล่ือนการเพิ่มจ านวนงานวิจัย

และผลงานทางวิชาการ (D)  
2) มีระบบอาจารย์พ่ีเลีย้งทางวิชาการให้กบัอาจารย์ท่ีจะขอต าแหน่งทาง

วิชาการ (D) 

3) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้แก่
อาจารย์อยา่งตอ่เน่ือง (D) 

3.4.1.5 การด าเนินงานเพ่ือสนบัสนนุให้อาจารย์ท างานวิจยั มีแนวทางดงันี ้
1) ผู้บริหารคณะสร้างทศันคติและแรงจูงใจท่ีดีในการท าวิจยัแก่อาจารย์ 

เชน่ น าผลงานวิจยัไปใช้เป็นส่วนหนึง่ของการประเมินผลการปฏิบตังิานของอาจารย์ มีคา่ตอบแทน
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พิเศษส าหรับอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจยัท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่มีการมอบรางวลันกัวิจยัรุ่นใหม่
และนกัวิจยัดีเดน่ (D) 

2) การสง่เสริมให้อาจารย์ได้รับเงินสนบัสนนุการวิจยัตามความเหมาะสม 
(D) 

3) การตรวจสอบการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนด (C) 

4) การจัดอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการท าวิจัยของอาจารย์อย่าง
ตอ่เน่ือง (D) 

5) การจดัประชมุคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัเพิ่มขึน้ (D) 
6) การแตง่ตัง้พี่เลีย้งงานวิจยัหรือผู้ เช่ียวชาญแตล่ะด้านเพ่ือเป็นท่ีปรึกษา

แก่อาจารย์ท่ีท างานวิจยั (D) 
7) ทบทวนและจดัสรรภาระงานสอนของอาจารย์ให้มีความสมดุล โดย

เพิ่มอาจารย์พิเศษภายนอกชว่ยสอนภาคทฤษฎีและพฒันาอาจารย์พ่ีเลีย้งเพ่ือชว่ยสอนภาคปฏิบตั ิ
(D) 

8) สนับสนุนให้ผู้ วิจัยขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนกับโรงพยาบาล 
หรือหนว่ยงาน ต้นสงักดัของกลุม่เปา้หมายในการวิจยั (D) 

9) สง่เสริมให้อาจารย์บรูณาการการวิจยักบัการจดัการเรียนการสอน (D) 
10) สนับสนุนให้อาจารย์ เข้า ร่วม เป็นเค รือข่ายนักวิจัยระหว่าง

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือแบ่งปันเงินสนบัสนุนการวิจยั
ระหว่างสถาบนั ส่งผลให้อาจารย์มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการท าวิจยัร่วมกัน และสร้างโอกาส
ในการน าผลงานวิจยัไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการตา่งประเทศเพิ่มขึน้ (D) 

3.4.1.6 การสนบัสนนุให้อาจารย์เขียนบทความวิชาการโดยใช้ข้อมลูท่ีศกึษาจาก
การเขียนวรรณกรรมงานวิจยั (D) 

3.4.1.7 การส่งเสริมให้อาจารย์เขียนต าราจากเอกสารประกอบการสอนเพ่ือเพิ่ม
ผลงานทางวิชาการ (D) 

3.4.1.8  การน าผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีมี
ตอ่การบริหารหลกัสตูรไปใช้ปรับปรุงการบริหารจดัการหลกัสตูรอยา่งเป็นรูปธรรม (A 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยั เร่ือง “แนวทางการน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในไปใช้เพ่ือพฒันา
คณุภาพการจดัการศกึษา ส าหรับหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน” 
มีจดุมุ่งหมายของการวิจยั 1) เพ่ือศกึษาการน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน หลกัสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดบัดีขึน้ไป ไปใช้ในการพัฒนาคณุภาพการจดัการศึกษา 2) เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
เพ่ื อพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษาส าห รับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ตของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในไปใช้ในการพฒันาการจัดการศึกษา ส าหรับหลกัสูตรพยาบาล ศาสตรบณัฑิต
ของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ใช้กรอบการประกันคณุภาพการศกึษา
ภายใน ระดบัหลกัสตูรของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา รวมถึงการประยกุต์ใช้วงจรเดม
มิ่ง (Deming Cycle) มาเป็นกรอบแนวคดิในการวิจยั ผู้วิจยัได้แบง่การวิจยัเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศึกษาการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีมีผลการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายในระดบัดีขึน้ไป ไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา  

ระยะท่ี 2 การศึกษาการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับ
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  

ระยะท่ี 3  การเสนอแนะแนวทางในการน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตบัณฑิตของ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ผู้ บริหารและอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ของ
สถาบนัอดุม ศกึษาเอกชนในเครือขา่ยภาคกลางตอนลา่ง จ านวน 5 แห่ง ผู้ให้ข้อมลูเชิงลกึ ในระยะ
ท่ี 1 คือ คณบดี หรือผู้ บ ริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แก่  รองคณบดี หรือผู้ ช่วยคณบดี 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ของ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระหวา่งปีการศกึษา 2557 – 
2560 ในระดับดีขึน้ไป จ านวน 3 แห่ง จ านวนทัง้สิน้ 10 คน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 
พระเกียรติ จ านวน 2 คน มหาวิทยาลัยสยาม จ านวน 5 คน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขต 
วชัรพล จ านวน 3 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
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สัมภาษณ์  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในระยะท่ี 2 คือ คณบดี ผู้ บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 
ได้แก่ รองคณบดี ผู้ ช่วยคณบดี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน จ านวน 5 แห่ง จ านวนทัง้สิน้ 224 คน 
แต่มีแบบสอบถามท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ จ านวน 138 ฉบับ โดยเก็บข้อมูลจาก
มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ มหาวิทยาลยัคริสเตียน มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น  2 วิทยาเขต 
คือ วิทยาเขตวชัรพล  และวิทยาเขตกาญจนบุรี  และวิทยาลยันานาชาติเซนต์เทเรซา จากนัน้น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis)  และการใช้โปรแกรมประยกุต์ทาง
สถิต ิได้แก่ความถ่ี และร้อยละ  

สรุปผลการวิจัย  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เร่ือง “แนวทางการน าผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน” สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

1. ผลการน าผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในไปใช้เพ่ือพฒันาคณุภาพการ
จดัการศึกษาส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตพบว่าสถาบนัท่ีมีผลการประเมินคุณภาพ
การศกึษาภายในระดบัดีขึน้ไป จ าแนกรายด้าน  

1.1 ด้านการก ากบัมาตรฐาน 
ผลจากการศึกษาพบว่าหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ได้น าผลการประเมิน

คณุภาพการศกึษาภายใน ไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาเพ่ือพฒันาระบบและกลไก
การรับอาจารย์เพ่ือให้มีคุณสมบตัิและคุณวุฒิของอาจารย์ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาก าหนด ดงันี ้ 

1.1.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ 
1) การจดัท าแผนรองรับกรณีอาจารย์เกษียณอายหุรือลาออก  

2) การประชาสัมพันธ์การรับสมคัรอาจารย์พยาบาลในช่องทางส่ือสาร
ตา่ง ๆ เชน่ เว็บไซต์ของคณะหรือของมหาวิทยาลยัฯ  

3) การรับสมคัรอาจารย์พยาบาลในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  

4) การทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ
ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา   

5) การก าหนดนโยบายสนบัสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อในระดบัปริญญา
เอก  
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6) การก าหนดระเบียบปฏิบตัเิก่ียวกบัการศกึษาตอ่ของอาจารย์ 

7) การให้ทนุการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก และการจดัสรรภาระงาน
อยา่งเหมาะสมเพ่ือเอือ้ตอ่การศกึษาตอ่ของอาจารย์ 

8) ก าหนดให้อาจารย์ท่ีลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกรายงานผล
การศกึษาตอ่ผู้บริหารและมหาวิทยาลยัอยา่งตอ่เน่ือง  

9) การจดัประชมุทบทวนการด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงแผนประจ าปี
ของคณะ 

1.1.2 การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
ผลจากการศึกษาพบว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ได้น าผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
หลกัสตูรให้มีความทนัสมยั และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต ดงันี ้ 

1) การแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนา/ป รับปรุงหลักสูตร และ
ผู้ทรงคณุวฒุิเพ่ือวางแผน การปรับปรุงหลกัสตูรให้ทนัสมยั   

2) การสนับสนุนให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
หลกัสตูร  

3) ผู้ บริหารจัดประชุมเพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางร่วมกันในการ
ปรับปรุงหลกัสตูรเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกบัการจดัการศกึษา 

4) ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับ
หลกัสตูรปรับปรุงแก่อาจารย์ผู้สอนก่อนน าไปใช้ 

5) คณะกรรมการพัฒนา/ ปรับปรุงหลักสูตร มีการตรวจสอบการ
ปฏิบตังิานของตามแผนปรับปรุงหลกัสตูร เชน่ ในการประชมุคณะประจ าเดือน  

1.2 ด้านบณัฑิต 
1.2.1 คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 

ผลจากการศึกษาพบว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้น าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของผู้ เรียนให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิดงันี ้ 

1) การน าข้อเสนอแนะจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มาใช้ในการวางแผนและ
ปรับปรุงการจดัการศกึษาแก่นกัศกึษา 
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2) การจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นแก่
นกัศกึษา 

3) มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาเพ่ือน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน  

1.2.2 การได้งานท าของผู้ส าเร็จการศกึษา 
ผลจากการศึกษาพบว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้น าผลการ

ประเมินคณุภาพการศกึษาภายในไปใช้ในการด าเนินงานเพื่อสนบัสนนุให้นกัศกึษาได้งานท า ดงันี ้ 
1) มีระบบการติดตามนักศึกษาท่ีไม่ได้งานท า และมีมาตรการเพ่ือ

ชว่ยเหลือนกัศกึษา 
2) ผู้บริหารหลกัสูตรมีการวิเคราะห์หาสาเหตท่ีุท าให้นกัศึกษาไม่ได้งาน

ท า และหาแนวทางแก้ไข 
3) คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีการวิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้นกัศึกษา

สอบขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพได้น้อยและหาแนวทางแก้ไข 

4) จดักิจกรรมท่ีชว่ยฝึกฝนทกัษะทางวิชาชีพ เช่น การค านวณยา การฉีด
ยาแก่นกัศกึษา  

5) จัดโครงการติวพิเศษก่อนจบโดยอาจารย์ทุกภาควิชาทัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ

6) สนบัสนนุให้นกัศกึษาไปปฏิบตังิานในชมุชนเพ่ือเพิ่มทกัษะการท างาน 
และฝึกให้เรียนรู้วิธีการท างานเป็นทีม  

7) มอบหมายให้อาจารย์ท่ีปรึกษาก ากับติดตามนกัศึกษาท่ีไม่ได้งานท า
อยา่งใกล้ชิด และรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหารหลกัสตูร  

8) การประสานงานระหว่างสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนเพ่ือสร้างเครือข่าย
และจดัท าคลงัข้อสอบท่ีรวบรวมความรู้ทางการพยาบาลจากแตล่ะสถาบนัและให้นกัศกึษาทดลอง
ท าข้อสอบออนไลน์ย้อนหลงัไมน้่อยกว่า 5 ปี  

1.3 ด้านนกัศกึษา 
1.3.1 การสง่เสริมและพฒันานกัศกึษา 

ผลจากการศึกษาพบว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้น าผลการ
ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ไปใช้ในเพ่ือส่งเสริมและพฒันานกัศึกษาในด้านวิชาการ ฯลฯ 
ดงันี ้
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1) ระบบการให้บริการค าปรึกษาด้านวิชาการแก่นกัศกึษา  
2) นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ท่ีปรึกษาส าหรับให้ค าปรึกษาแนะน าด้าน

วิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั และอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกคนต้องพบนกัศึกษาไม่น้อยกว่า 
1 ครัง้ตอ่ภาคการศกึษา  

3) ผู้บริหารให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณ ในการจดัโครงการ/กิจกรรม
เพ่ือเพิ่มทกัษะของนกัศกึษา เชน่ ทกัษะด้านภาษาองักฤษ หรือด้านคณิตศาสตร์  

4) การจัดอาจารย์ร่วมสอนเสริมในแต่ละรายวิชาเพ่ือปรับพืน้ฐานด้าน
วิชาการแก่นักศึกษา เช่น ทักษะด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้
ความเข้าใจเพิ่มขึน้ 

1.4 ด้านอาจารย์ 
1.4.1 คณุภาพอาจารย์ 

ผลจากการศึกษาพบว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ได้น าผลการ
ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ไปใช้ในการพฒันาอาจารย์ ดงันี ้

1) ผู้บริหารมีการวางแผนการพฒันาอาจารย์ในระยะยาว สร้างทศันคติ
เชิงบวกในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และการท าวิจัยแก่อาจารย์ ตลอดจนสนับสนุนด้าน
งบประมาณท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ  

2) อาจารย์ได้รับโอกาสในการพฒันาตนเองอย่างตอ่เน่ือง เช่น การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ การศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ โดยมีการจดัสรรภาระงานอย่างเหมาะสม และ
มีทีมพี่เลีย้งเพื่อให้ค าปรึกษา  

3) หลักสูตรมีการจดัอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ท่ีจะเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ และการสร้างงานวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง  

4) แต่งตัง้อาจารย์ หรือผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาต่างประเทศเป็นท่ีปรึกษา
แก่อาจารย์ เพิ่มโอกาสให้ผลงานวิจยัและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ไปตีพิมพ์ต่างประเทศ
มากขึน้  

5) การสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ไปตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานวิจัย
และผลงานทางวิชาการทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ในวารสารวิชาการ/ การน าเสนอใน
ตา่งประเทศ  

6) การมอบรางวลั หรือค่าตอบแทนให้กับอาจารย์ท่ีมีผลงานวิจัยดีเด่น 
เพ่ือเป็นขวญัและก าลงัใจแก่อาจารย์ในการสร้างงานวิจยั 
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7) ผู้บริหารมีการตรวจสอบแผนการท าวิจัยของอาจารย์ หากพบว่าไม่
เป็นตามแผนท่ีก าหนดจะจดัอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์ในการท าวิจยัมาเป็นทีมพี่เลีย้งนกัวิจยั 

8) หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มีการปรับปรุงแนวทางสนบัสนุนให้
อาจารย์ท างานวิจยั ด้วยการบรูณาการการท าวิจยักบัการจดัการเรียนการสอน โดยน าปัญหาท่ีพบ
จากการท างาน หรือการให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชนมาเป็นหัวข้อการวิจยั และให้อาจารย์ใน
คณะร่วมกนัวิพากษ์เพ่ือให้ได้แนวคดิท่ีหลากหลาย  

9) ผู้ บริหารหลักสูตรมีการทบทวนและปรับปรุงโดยก าหนดเป็นแผน
ยทุธศาสตร์ หรือแผนปฏิบตักิารประจ าปี เพ่ือให้อาจารย์ได้รับการพฒันาตนเองอยา่งเหมาะสม 

2. ผลการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตจ าแนกตามองค์ประกอบ 4 ด้าน สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้ 

2.1 ด้านการก ากับมาตรฐาน หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตส่วนใหญ่พฒันาการ
จัดการศึกษาโดยการรับสมัครอาจารย์พยาบาลวุฒิปริญญาเอกท่ีตรงสาขาวิชาชีพมากท่ีสุด  
คดิเป็นร้อยละ 98.6 รองลงมา คือ การรับสมคัรอาจารย์พยาบาลในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน และการ
น าข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินคณุภาพภายในไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม และรายงานผลการด าเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ ประเมินต่อ
ผู้บริหารคณะอย่างต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 97.8 ตามล าดบั นอกจากนีพ้บว่าหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์บณัฑิต มีการปรับปรุงสวสัดกิารและคา่ตอบแทนของอาจารย์พยาบาลน้อยท่ีสดุคิดเป็นร้อย
ละ 45.7  

2.2 ด้านบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีการจัดโครงการติวพิเศษทัง้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ก่อนท่ีบณัฑิตจะส าเร็จการศกึษาโดยอาจารย์จากทกุภาควิชามากท่ีสดุ 
คิดเป็นร้อยละ 97.8 รองลงมา คือ การวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้นักศึกษาสอบขึน้ทะเบียนเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพมีจ านวนน้อยเพ่ือหาแนวทางแก้ไขอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม คิดเป็น  
ร้อยละ 97.1 และการน าข้อเสนอแนะจากผู้ มีส่วนได้ส่วนมาใช้ในการปรับปรุงการบริหารจดัการ
หลักสูตรและจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม คิดเป็นร้อยละ 96.4 ตามล าดับ แต่หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตยงัขาดระบบการสอนงานจากรุ่นพ่ีหรือศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษาแล้วสู่  
รุ่นน้อง คดิเป็นร้อยละ 22.5 

2.3 ด้านนกัศกึษา หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตมีการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ผลการประเมินเก่ียวกับนักศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
โดยส่วนใหญ่ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนความรู้ของรายวิชาให้นกัศึกษาก่อนสอบมากท่ีสุด คิดเป็น
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ร้อยละ 97.1 รวมถึงมีการปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมพัฒนานกัศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมคณุภาพบณัฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบคณุวฒุิการศกึษา 5 ประการ อย่าง
เป็นรูปธรรม คิดเป็นร้อยละ 96.4 และพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาด้วยการส่งเสริมให้
นักศึกษาน าข้อมูลท่ีได้จากการเรียนการสอน และการออกให้บริการสุขภาพในชุมชนไปสร้าง
นวตักรรมทางการพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 93.5 ตามล าดบั ขณะท่ียงัมีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัสถาบนัอดุมศกึษาในตา่งประเทศและมีการแลกเปล่ียนนกัศกึษาระหวา่งสถาบนั เพ่ือให้
นกัศึกษาเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทัง้ในด้านการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ รวมถึงวฒันธรรมท่ี
หลากหลายน้อยท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 32.6 

2.4 ด้านอาจารย์ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตพัฒนาการจดัการศึกษาโดยการ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบตัิการประจ าปี และน าผลการประเมินความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ ท่ีมีตอ่การบริหารหลกัสตูรไปใช้ปรับปรุงการบริหารจดัการหลกัสตูรอยา่ง
เป็นรูปธรรมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.1 รองลงมา คือ น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีผา่นมาไปจดัประชมุและพิจารณาแนวทางแก้ไขปรับปรุงและให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน และการส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับเงินสนับสนุนการวิจยัตามความเหมาะสม คิดเป็น  
ร้อยละ 95.7 แต่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการจัดพ่ี เลี ย้งหรือผู้ เช่ียวชาญด้าน
ภาษาต่างประเทศให้กับอาจารย์ เพ่ื อให้อาจารย์ มี ผลงานวิจัย ท่ี ตีพิ ม พ์ ห รือ เผยแพ ร่  
ในวารสารวิชาการตา่งประเทศน้อยท่ีสดุ  

3. ข้อเสนอแนวทางในการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ในการ
พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา ส าหรับหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต สรุปดงันี ้

จากการด าเนินงานระยะท่ี 1 และผลการศึกษาการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผู้ วิจัยได้จัดท าเป็นข้อเสนอแนะแนว
ทางการน าผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในไปใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา
ส าหรับหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบณัฑิต โดยเม่ือได้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเป็นประโยชน์ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความถกูต้อง พบวา่ 

3.1 ด้านการก ากบัมาตรฐาน 
จากการวิจยัพบว่ามีแนวปฏิบตัิท่ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการน าผลการ

ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา ส าหรับหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตดงันี ้
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3.1.1. แนวทางในการพฒันาระบบและกลไกการรับอาจารย์ (P) 
1) การประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ด้วยช่องทางการส่ือสารท่ี

หลายหลายและเข้าถึงกลุม่เปา้หมาย  
2) การวางแผนพฒันาคณุภาพอาจารย์เข้าใหมโ่ดยเปิดโอกาสให้อาจารย์

มีสว่นร่วม  
3) มีการวางแผนทดแทนอตัราก าลงัระยะยาว  

3.1.2 แนวทางในการเพิ่มจ านวนอาจารย์ให้เพียงพอตอ่จ านวนนกัศกึษา (D) 
1) การรับสมคัรอาจารย์พยาบาลในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
2) การเพิ่มจ านวนอาจารย์พิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลยัเป็นอาจารย์

ผู้สอนภาคปฏิบตัติามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพสามารถชว่ยแบง่เบาภาระงานสอนของอาจารย์  
3) การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีเป็นอาจารย์เม่ือ

ส าเร็จการศกึษา 
4) การปรับปรุงสวสัดิการและคา่ตอบแทนของอาจารย์พยาบาลมีความ

เหมาะสม  
3.1.3 แนวทางในการเพิ่มจ านวนอาจารย์ท่ีมีคณุวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาเอก

ให้มากขึน้ ด าเนินการดงันี ้
1) การสนบัสนนุให้อาจารย์ทกุคนได้รับโอกาสศกึษาตอ่ในระดบัปริญญา

เอกมีหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  
2) การให้ทุนการศึกษาศิษย์เก่าศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอกและมา

เป็นอาจารย์เม่ือส าเร็จการศกึษา  
3.1.4 การทบทวนและปรับปรุงการแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์

ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และอาจารย์ผู้สอนให้มีคณุสมบตัิและจ านวนสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ท่ีสกอ.ก าหนด (A) 

3.1.5 การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรโดยจัดประชุมคณาจารย์ ประเมินผล
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอนการวดัและประเมินผลหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรได้รับการ
ปรับปรุงให้ทนัสมยั สอดคล้องกบัสถานการณ์และความต้องการของตลาดแรงงาน ในอนาคต (P) 

3.1.6 การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และกิจกรรมตาม
ตวัชีว้ดัท่ีก าหนดในแผนการพฒันาด้านการบริหารหลกัสตูร (D) 
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3.1.7 การทบทวนและปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะกรรมการ
เม่ือพบวา่การด าเนินงานไมส่อดคล้องตามแผนการบริหารหลกัสตูรท่ีก าหนด (A) 

3.2 ด้านบณัฑิต 
 จากการวิจัยพบว่ามีแนวปฏิบัติท่ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการน า 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส าหรับ
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตดงันี ้

3.2.1. การน าข้อเสนอแนะจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ บัณฑิต ผู้ ใช้บัณฑิต 
นักศึกษา ฯลฯ มาใช้ในการวางแผน และปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรและจัดการศึกษา
อยา่งเป็นรูปธรรม (P) 

3.2.2. การด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาเพิ่มทักษะด้านสารสนเทศ 
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของอาจารย์ผู้สอน และนกัศกึษามีแนวทางดงันี ้
(D) 

1) การบรรจุรายวิชาสารสนเทศในหลักสูตรเพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
สารสนเทศแก่นกัศกึษา  

2) การจดัโครงการ / กิจกรรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นสารสนเทศเพิ่มขึน้   
3.2.3 การสนับสนุนให้นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล มีแนวทาง

โดยเปิดโอกาสให้นกัศึกษาทุกคนได้ฝึกปฏิบตัิงานจริงในโรงพยาบาลเครือข่ายเพ่ือให้นกัศึกษามี
โอกาสได้งานท าเพิ่มขึน้ (D) 

3.2.4 การจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสอบขึน้ทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพเพิ่มขึน้ มีแนวทาง คือ การจดัโครงการติวพิเศษก่อนส าเร็จโดยการศกึษาอาจารย์
ทกุภาควิชาทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ(D) 

3.2.5 การแก้ไขปัญหาเก่ียวกบับณัฑิตท่ีไมไ่ด้งานท า มีแนวทาง คือ ผู้บริหารและ
อาจารย์มีการวิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้บณัฑิตไมไ่ด้งานท าเพ่ือหาแนวทางแก้ไข  (P) 

3.3 ด้านนกัศกึษา 
จากการวิจัยพบว่ามีแนวปฏิบัติท่ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการน า 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส าหรับ
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตดงันี ้

3.3.1 ระบบและกลไกการรับนกัศึกษาใหม่มีรูปแบบการประชาสมัพันธ์เชิงรุกท่ี
ทนัสมยั และเข้าถึงกลุม่เปา้หมายได้อยา่งทัว่ถึง เชน่ เฟซบุ๊ค โปรแกรมไลน์ ฯลฯ  (P) 
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3.3.2. การบริหารจดัการเก่ียวกับการจดัสรรงบประมาณเพ่ือพฒันานกัศึกษาให้
เพียงพอ (D) 

3.3.3 แนวทางแก้ไขผลการประเมินเก่ียวกับนักศึกษามีความรู้พืน้ฐานด้าน
คณิตศาสตร์ในระดบัน้อย คือ การจัดอาจารย์ร่วมสอนเสริมเพ่ือปรับพืน้ฐานก่อนการเรียนภาค
การศกึษาท่ี 1 มุง่เน้นการค านวณยา  สารน า้ และค าศพัท์ทางการแพทย์ (D) 

3.3.4 การแก้ไขปัญหาผลการประเมินเก่ียวกับนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ด้วยการเพิ่มมาตรการก ากับติดตามนักศึกษาท่ีมี
แนวโน้มอาจมีผลการศกึษาต ่ากว่าเกณฑ์และไมเ่ป็นไปตามแผน การศกึษา (D) 

3.3.5 การพฒันาทกัษะด้านวิชาชีพแก่นกัศึกษาด้วยการส่งเสริมให้นกัศึกษาน า
ข้อมลูท่ีได้จากการเรียนการสอน และการออกให้บริการสขุภาพในชมุชนไปสร้างนวตักรรมทางการ
พยาบาล (D) 

3.4 ด้านอาจารย์    
จากการวิจยัพบว่ามีแนวปฏิบตัิท่ีสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการน าผลการ

ประเมินคณุภาพการศึกษาภายในไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา ส าหรับหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตดงันี ้

3.4.1 มีระบบและกลไกเพ่ือพฒันาให้อาจารย์เข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มขึน้มี
แนวทางดงันี ้(D) 

1) มีระบบอาจารย์พ่ีเลีย้งทางวิชาการให้กับอาจารย์ท่ีจะขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  

2) การจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพฒันาศกัยภาพและให้ความรู้แก่อาจารย์
อยา่งตอ่เน่ือง  

3.4.2 การสนบัสนนุให้อาจารย์ท างานวิจยั มีแนวทางดงันี ้
1) การตรวจสอบการบริหารเงินสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปตามแผนท่ี

ก าหนด (C) 
2) ทบทวนและจัดสรรภาระงานสอนของอาจารย์ให้มีความสมดุล โดยเพิ่ม

อาจารย์พิเศษภายนอกชว่ยสอนภาคทฤษฎีและพฒันาอาจารย์พ่ีเลีย้งเพื่อชว่ยสอนภาคปฏิบตั ิ(D) 
3.4.3 การปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาอาจารย์ในแผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนปฏิบตักิารประจ าปี (A) 
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การอภปิรายผลการวิจัย  
ผลจากการศึกษาการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนท่ีมีผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดบัดี
ขึน้ไป ไปใช้ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา และผลการด าเนินงานเพ่ือพฒันาคณุภาพการ
จดัการศกึษาส าหรับหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตพบว่า ซึ่งจากข้อค้นพบในแตล่ะด้านน ามาสู่
การอภิปรายผลการวิจยั ดงันี ้ 

1. การน าผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในไปใช้เพ่ือพฒันาคณุภาพการจดั
การศึกษาส าหรับหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต จากการสมัภาษณ์ผู้บริหารและอาจารย์คณะ
พยาบาลศาสตร์ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงข้อเสนอแนะจาก 
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มาประยุกต์ใช้กับวงจรคณุภาพเดมมิ่ง (PDCA) และใช้เป็น
แนวทางในการวางแผน (P) ได้แก่ การจดัท าแผนการแก้ไขและปรับปรุงคณุภาพการจดัการศกึษา
ตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินฯ การด าเนินงานตามแผน (D) เช่น การแตง่ตัง้คณะกรรมการ
เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนฯ การสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรท่ีจ าเป็น  
การตรวจสอบและควบคมุ (C) ท่ีด าเนินการโดยผู้บริหาร เช่น คณบดี และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองในการประชุมคณะ หรือ การประชุม
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร  และการปรับปรุงคณุภาพ (A) ได้แก่ การทบทวนการด าเนินงาน
ตามแผนเม่ือสิน้ภาคการศึกษา หรือสิน้ปีการศกึษา และน าข้อมูลท่ีได้จากการทบทวนไปปรับปรุง
การด าเนินงานในปีการศกึษาถัดไป การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ท าให้การพฒันาคณุภาพการ
จดัการศกึษาของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตมีความตอ่เน่ือง สอดคล้องกบัสายทอง อมรรัตน์
พิบูลย์ (2560) ท่ีพบว่า แนวทางในการพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ควรเตรียมความพร้อม ตระหนกัในภารกิจการจดัการศึกษาท่ีมีคณุภาพ ท างานเป็น
ทีมอย่างจริงจงั สามารถน าไปปฏิบตัิได้อย่างเหมาะสม และมีการด าเนินงานการบริหารจดัการให้
เป็นกระบวนการตามแนวทางการด าเนินการอย่างมีคุณภาพครบวงจร (PDCA) ของเดมมิ่ง  
ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (DO) ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษา และพฒันาปรับปรุงอยูเ่สมอ (ACT) โดยมีลกัษณะเป็นวงจรอยา่งตอ่เน่ือง  

2. ผลการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตจ าแนกตามองค์ประกอบ 4 ด้าน สรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

2.1 ด้านการก ากับมาตรฐาน จากการวิเคราะห์พบว่าว่าจ านวนและคุณสมบตัิ
ของอาจารย์มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา  เน่ืองจากจ านวนอาจารย์พยาบาลจะเป็น
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ตวัก าหนดจ านวนนกัศึกษาท่ีสามารถรับเข้าศึกษาได้ในแต่ละปีการศึกษา นอกจากนีอ้าจารย์ยัง
สามารถสร้างผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณค่าต่อการจัดการศึกษาอีกด้วย ซึ่ง
ผู้บริหารและอาจารย์พยาบาล ได้แสดงความคิดเห็นในแนวทางเดียวกันว่า ควรมีการปรับปรุง
สวสัดิการและค่าตอบแทนของอาจารย์พยาบาลเน่ืองจากได้รับค่าตอบแทนน้อย ดงันัน้ผู้บริหาร
ควรมีการทวนเก่ียวกบัสวสัดิการ และคา่ตอบแทนของอาจารย์พยาบาลเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม
กบัคา่ครองชีพ อีกทัง้ยงัเป็นขวญัและก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ
มณีรัตน์ ภาคธูป (2561) ท่ีศึกษาเก่ียวกับการขาดแคลนและการคงอยู่ของอาจารย์พยาบาลใน
สถาบันการศึกษา โดยผลการวิจัยพบว่าอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาเอกชนในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลมีรายได้ต่อเดือนเท่ากับ 37,821.85 บาท ส่วนพยาบาลในโรงพยาบาล
เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีรายได้ต่อเดือนเท่ากับ 41,405.66 บาท จึงท าให้อาจารย์ท่ีมี
ภาระด้านการเงินหรือมีภาระทางบ้านจ าเป็นต้องลาออกไปท างานในฝ่ายบริการและสอดคล้องกบั
ผลการศึกษาของบญุญาภา โพธ์ิเกษม (2558) ท่ีศกึษาเก่ียวกับอาจารย์พยาบาลและความสขุใน
การท างาน พบว่ารายได้ ค่าตอบแทน และสวัสดิการท่ีเหมาะสมจะเป็นแรงดึงดูดให้อาจารย์
พยาบาลมีก าลงัใจในการท างาน โดยเฉพาะในยคุปัจจบุนัท่ีเศรษฐกิจมีการขายตวั ท าให้คา่ใช้จ่าย
ในชีวิตประจ าวนัเพิ่มมากขึน้ ซึ่งหากท าให้อาจารย์ได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัภาระงาน และ
มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม จะท าให้อาจารย์พยาบาลตัง้ใจท างาน และมีความสุขในการท างานให้มี
คณุภาพดี 

2.2 ด้านบัณฑิต จากการวิเคราะห์พบว่าบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพยาบาล และมีอตัราการว่างงานน้อยมาก เน่ืองจากพยาบาลเป็นอาชีพท่ีมีความ
ต้องการในตลาดแรงงานสูง โดยเฉพาะงานบริการสุขภาพ การจัดการศึกษาจึงมีความส าคัญ 
เพราะนกัศึกษาพยาบาลต้องเรียนทัง้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญ จาก
การวิเคราะห์หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต มีการด าเนินงานเพ่ือพฒันาการจดัการศึกษา โดย
การจัดโครงการติวพิ เศษก่อนส าเร็จโดยการศึกษาอาจารย์ทุกภาควิชาทั ง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิมากท่ีสดุ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
ของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งท่ีมีความคิดเห็นตรงกันว่าการจดัโครงการติวพิเศษให้นักศึกษาก่อน
ส าเร็จการศึกษา และก่อนสอบขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ 
ท าให้นกัศึกษามีคะแนนการสอบเพิ่มสูงขึน้ และสามารถสอบขึน้ทะเบียนเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลฯ เพิ่มขึน้ แตย่งัขาดระบบการสอนงานจากรุ่นพ่ี หรือศษิย์เก่าท่ีส าเร็จการศกึษาแล้วสู่
รุ่นน้อง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะข้อจ ากัดด้านเวลาปฏิบตัิงานของรุ่นพ่ีหรือศิษย์เก่า ท่ีต้องไปฝึกปฏิบตัิ
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อยูน่อกสถาบนั  รวมถึงศษิย์เก่าท่ีมีภาระงานมากจึงท าให้การถ่ายทอดความรู้จากรุ่นพ่ีสูรุ่่นน้องท า
ได้ล าบาก 

2.3 ด้านนักศึกษา จากการวิเคราะห์พบว่า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
มีการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาผลการประเมินเก่ียวกับนกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า
กว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดโดยส่วนใหญ่ จะให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนความรู้ของรายวิชาให้
นักศึกษาก่อนสอบ เน่ืองจากการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมีทัง้การเรียน  
ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ จ าเป็นต้องได้รับการทบทวนเพ่ือเพิ่มพูนความรู้ และทักษะ ความ
ช านาญ ดงันัน้การทบทวนข้อสอบ หรือจัดการสอบย่อยเป็นประจ าจะท าให้นักศึกษาเกิดความ
ต่ืนตวั และมีการทบทวนความรู้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศุภิสรา สุวรรณ
ชาติ (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปัญหาและความต้องการด้านการเรียนของนักศึกษาโครงการผลิต
พยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พบว่านกัศึกษาต้องการให้
อาจารย์มีการทวนความรู้ก่อนสอบ และวิชาท่ีเรียนอ่อนคือวิชาเลข นอกจากนีย้ังมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ และมีการแลกเปล่ียนนักศึกษา
ระหว่างสถาบัน เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทัง้ในด้านการพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษ รวมถึงวฒันธรรมท่ีหลากหลายน้อยมากซึ่งวิเคราะห์ได้จากวตัถปุระสงค์ของการจดั
การศกึษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างซึ่งยงั
ไม่ปรากฎเร่ืองการส่งเสริมความเป็นนานาชาติมากเท่าท่ีควร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
คชันรินทร์ ตยาคี (2559) ท่ีศึกษาเก่ียวกับความพร้อมของพยาบาลสู่ความเป็นเลิศระดบัสากล 
ในองค์การพยาบาลโรงพยาบาลตติยภูมิแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าพยาบาล
จ านวนมาก ยงัมีปัญหาด้านภาษาเพ่ือการส่ือสารในระดบัสากล จึงควรมีการพฒันาด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ  ดงันัน้ ผู้บริหารจึงควรมีการส่งเสริมอย่างเป็นรูปแบบ รวมถึงมีระบบส่งเสริม
พฒันาการศกึษาอยา่งเป็นรูปธรรมให้ทัว่ถึงมากย่ิงขึน้ 

2.4 ด้านอาจารย์ จากการวิเคราะห์ พบว่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มีการพฒันาการจดัการศกึษา โดยการปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์หรือแผนปฏิบตัิการประจ าปี  และ
น าผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีมีต่อการบริหารหลักสูตรไปใช้
ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าผู้ บริหารความ
ตระหนกัและในการน าผลการปริเมินคณุภาพการศกึษาไปใช้การพฒันาการจดัการศึกษา เห็นถึง
ความส าคัญของการเปิดโอกาสให้อาจารย์และผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ตลอดจนการพฒันาการจดัการศกึษาของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต แตห่ลกัสตูรมีการจดัพ่ี
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เลีย้งหรือผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาต่างประเทศให้กับอาจารย์เพ่ือให้อาจารย์มีผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ ในวารสารวิชาการต่างประเทศน้อยท่ีสุด ซึ่งอาจมีสาเหตุเน่ืองมาจากขาดแคลน
ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาตา่งประเทศในหนว่ยงาน สอดคล้องกบัการศกึษาวิจยัของมาสริน ศกุลปักษ์  
(2554) ซึ่งศึกษาวิจยัสภาพการวิจยัของอาจารย์พยาบาลวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จงัหวดั
นนทบุรี พบว่าปัญหาเก่ียวกับการขาดความรู้ด้านการวิจยั อาจมีสาเหตมุาจากนโยบายด้านการ
วิจยัของวิทยาลยัไม่ชดัเจนขาดงบประมาณสนบัสนุนด้านการวิจยั ไม่มีค่าตอบแทนด้านการวิจยั 
ขาดแหล่งค้นคว้าด้านวิชาการขาดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และขาดการท่ีปรึกษาด้านการวิจัย 
ดังนัน้มหาวิทยาลัยควรจัดบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยของอาจารย์ เช่น นักสถิติ นัก
คอมพิวเตอร์ ผู้ชว่ยนกัวิจยั นกัวิทยาศาสตร์และท่ีปรึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ผู้ บริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ควรให้ความส าคัญต่อการวางแผน
ทดแทนอัตราก าลังอาจารย์ในระยะยาว การพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง  ๆ อาทิ สวัสดิการ 
ค่าตอบแทน การให้ทุนศึกษาต่อ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของอาจาย์ในหลักสูตรให้
สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเปา้หมายของหลกัสตูร 

2. ผู้บริหารหลกัสูตรควรเพิ่ม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหลกัสตูรทัง้ใน
ประเทและต่างประเทศเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ และเพิ่มศักยภาพอาจารย์ให้
สอดคล้องกบัการพฒันายคุไทยแลนด์ 4.0 ในการส่ือสารและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้เป็นไป
ในระดบัสากลมากย่ิงขึน้ 

3. ผู้ สอนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ความสามารถและเต็มตามศกัยภาพ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นต่อวิชาชีพพยาบาล การให้ทุนการศึกษาต่อแก่นักศึกษาเรียนดี การปรับพืน้ฐานความรู้ 
รวมถึงการตดิตามและประเมินผลผู้ เรียนท่ีมีปัญหาเพ่ือชว่ยเหลือและแก้ไขได้อยา่งทนัท่วงที  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการน าเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอก ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) รวมทัง้เกณฑ์ของ
สภาการพยาบาล มาท าการศึกษาวิจยัผลการด าเนินงานของหลกัสตูรพยาบาลศาตรบณัฑิตของ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน เพ่ือค้นหาปัจจยั หรือตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างความส าเร็จในการ
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ประกนัคณุภาพของหลกัสตูรพยาบาลศาสตร์ ซึ่งข้อค้นพบท่ีได้จะน าไปสู่การก าหนดนโยบายท่ีจะ
สนบัสนนุและสง่เสริมการจดัการศกึษาด้านพยาบาลศาสตร์ให้มีคณุภาพตอ่ไป  

2. ควรมีการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบผลการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการ
ด าเนินงานระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีจัดการศึกษาด้าน
พยาบาลศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์ถึงแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปัจจัยท่ีเป็นสิ่งสนับสนุน และปัจจัยท่ีเป็นข้อจ ากัดหรืออุปสรรคในการ
ด าเนินงานของแตล่ะสถาบนัอดุมศกึษา เพ่ือให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์แก่ทกุสถาบนัอดุมศกึษาท่ีจดั
การศกึษาด้านพยาบาลศาสตร์ 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัพัฒนาตวัชีว้ดัการจดัอันดบัการจัดการศึกษาด้านพยาบาล
ศาสตร์ของประเทศไทย เพ่ือก าหนดเกณฑ์  มาตรฐาน ผลผลิตของการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นการกระตุ้ นให้เกิดการแข่งขันการจัดการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ท่ีมีคุณภาพของ
สถาบนัอดุมศกึษาไทย 
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ภาคผนวก ก 
ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 
ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนในเครือขา่ยอดุมศกึษาภาคกลางตอนลา่ง 

ระหวา่งปีการศกึษา 2557 – 2560 
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                                        ภาคผนวก ข  
        รายนามผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
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         รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นุจรี  ไชยมงคล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยับรูพา 
2. อาจารย์ ดร.เสาวนีย์  กานต์เดชารักษ์           ท่ีปรึกษาด้านประกนัคณุภาพ               
                                                                                       การศกึษา 
      มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
3. พันเอกหญิง ดร.นงพมิล  นิมิตรอานันท์  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ 
      มหาวิทยาลยัคริสเตียน  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิกา ตัง้ประภา  อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตา ตุลย์เมธาการ อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
6. อาจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล              อาจารย์บณัฑิตวิทยาลยั  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโร 
7. อาจารย์ ดร. พนิดา มารุ่งเรือง               อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์  
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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คณุภาพเคร่ืองมือ 
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ตารางแสดงคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบันิยามของแบบสอบถาม  
เร่ือง การด าเนินงานเพื่อพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาส าหรับหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต

ของสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน 
 

ข้อที ่ ข้อค าถาม 
คะแนน 
รวม 

IOC แปลผล หมายเหต ุ

ด้านการก ากบัมาตรฐาน 
1 ปรับปรุงระบบและกลไกการรับอาจารย์ด้วยวธีิการตา่งๆ 

ดงันี ้ 
    

 1.1 ก าหนดคณุสมบตัิผู้สมคัรเข้าเป็นอาจารย์ 5 1 สอดคล้อง  
 1.2 ประชาสมัพนัธ์การรับสมคัรอาจารย์ 5 1 สอดคล้อง  
 1.3 วางแผนทดแทนอตัราก าลงัระยะยาว 4 0.8 สอดคล้อง  
 1.4 วางแผนพฒันาคณุภาพอาจารย์เข้าใหม่ 4 0.8 สอดคล้อง  
2 ปรับปรุงระบบและกลไกการแตง่ตัง้อาจารย์ประจ า

หลกัสตูร/อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร และอาจารย์
ผู้สอนให้มีคณุสมบตัิและจ านวนสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานท่ีสกอ. ก าหนด 

4 0.8 สอดคล้อง  

3 เพิ่มจ านวนอาจารย์ให้เพียงพอตอ่จ านวนนกัศกึษาด้วย
วิธีการตา่งๆ ดงันี ้ 

    

 3.1 รับสมคัรอาจารย์พยาบาลในสาขาวชิาที่ขาดแคลน 4 0.8 สอดคล้อง  
 3.2 ปรับปรุงสวสัดิการและคา่ตอบแทนของอาจารย์

พยาบาล 
5 1 สอดคล้อง  

 3.3 ให้ทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาที่มีผลการเรียนดเีป็น
อาจารย์ เมื่อส าเร็จการศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

 3.4 เพิ่มจ านวนอาจารย์พเิศษจากภายนอกมหาวิทยาลยั
เป็นอาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบตัิตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ 

4 0.8 สอดคล้อง เพิ่มค าวา่ 
ภาคปฏิบตัิตาม
เกณฑ์ของ                  
สภาวิชาชีพ 

4 เพิ่มจ านวนอาจารย์ที่มคีณุวฒุกิารศกึษาระดบัปริญญา
เอกให้มากขึน้ด้วยวิธีการตา่ง ๆ ดงันี ้ 

    

 4.1 สนบัสนนุให้อาจารย์ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก 5 1 สอดคล้อง  
 4.2 ให้ทนุการศกึษาศิษย์เกา่ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาเอก

และมาเป็นอาจารย์เมื่อส าเร็จการศกึษา 
5 1   
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ข้อที ่ ข้อค าถาม 
คะแนน 
รวม 

IOC แปลผล หมายเหต ุ

 4.3 รับสมคัรอาจารย์พยาบาลวฒุิปริญญาเอกที่ตรงสาขา
วิชาชีพ 

4 0.8 สอดคล้อง เพิ่มค าวา่ที่ตรง
สาขาวชิาชีพ 

 4.4 รับสมคัรอาจารย์วฒุิปริญญาเอกทีเ่กษียณอายุ
ราชการจากสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ 

5 1 สอดคล้อง  

5 วางแผนการปรับปรุงหลกัสตูรโดยจดัประชมุคณาจารย์ 
ประเมินผลหลกัสตูร วิธีการจดัการเรียนการสอน การวดั
และประเมินผลหลกัสตูร เพื่อให้หลกัสตูรได้รับการ
ปรับปรุงให้ทนัสมยั สอดคล้องกบัสถานการณ์และความ
ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต  

4 0.8 สอดคล้อง เพิ่มค าวา่          
วางแผนการ
ปรับปรุงหลกัสตูร
โดยจดัประชมุ
คณาจารย์ 
ประเมินผล
หลกัสตูร วิธีการ
จดัการเรียน 
การสอน 

6 มีระบบในการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาด้านการบริหารหลกัสตูรด้วยวิธีการตา่งๆ ดงันี ้ 

    

 6.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการก ากบัติดตามการปฏิบตัิงาน
และกิจกรรมตามตวัชีว้ดัที่ก าหนดในแผนการพฒันาด้าน
การบริหารหลกัสตูร 

4 0.8 สอดคล้อง  

 6.2 ทบทวนและปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการเมื่อพบวา่การด าเนินงานไมส่อดคล้อง
ตามแผนการบริหารหลกัสตูรที่ก าหนด 

5 1 สอดคล้อง  

7 น าข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินคณุภาพภายในไปใช้
ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาอยา่งเป็นรูปธรรม 
และรายงานผลการด าเนินงานการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ประเมินตอ่ผู้บริหารคณะอยา่งตอ่เนื่อง 

4 0.8 สอดคล้อง  

 ด้านบณัฑิต     
8 แก้ไขปัญหาเก่ียวกบับณัฑิตที่ไมไ่ด้งานท าด้วยวิธีการตา่งๆ  

ดงันี ้ 
    

 8.1 วิเคราะห์สาเหตทุี่ท าให้บณัฑติไมไ่ด้งานท าเพื่อหา
แนวทางแก้ไข  

4 0.8 สอดคล้อง  

 8.2 วางแผนปรับปรุงการจดัการศกึษาอยา่งเป็นรูปธรรม  5 1 สอดคล้อง  
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 8.3 มีระบบติดตามนกัศกึษาที่ไมไ่ด้งานท า  5 1 สอดคล้อง  
9 วิธีการแก้ไขปัญหาผลการประเมนิผลเก่ียวกบันกัศกึษา

ขาดทกัษะในการปฏิบตักิารพยาบาล ดงันี ้ 
   แก้ไขการพิมพ์

วิธีการแก้ไขปัญหา
ผลการประเมินผล 

 9.1 เปิดโอกาสให้นกัศกึษาทกุคนได้ฝึกปฏิบตัิงานจริงใน
โรงพยาบาลเครือขา่ยเพื่อให้นกัศกึษามีโอกาสได้งานท า
เพิ่มขึน้ 

4 0.8 สอดคล้อง  

 9.2 มีระบบการสอนงานจากรุ่นพ่ี หรือศิษย์เก่าที่ส าเร็จ
การศกึษาแล้วสูรุ่่นน้อง  

5 1 สอดคล้อง  

 9.3 สนบัสนนุให้นกัศกึษาท างานร่วมกบัหนว่ยงานในชมุชน
เพื่อเพิ่มทกัษะการปฏิบตัิงาน 

5 1 สอดคล้อง  

10 น าข้อเสนอแนะจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยี ได้แก่ บณัฑิต  
ผู้ใช้บณัฑิต นกัศกึษา ฯลฯ มาใช้ในการปรับปรุงการ
บริหารจดัการหลกัสตูรและจดัการศกึษาอยา่งเป็น
รูปธรรม 

5 1 สอดคล้อง  

11 แนวทางแก้ไขผลการประเมินเก่ียวกบันกัศกึษาที่สอบขึน้
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ มจี านวนน้อย ดงันี ้ 

    

 11.1 ผู้บริหารและอาจารย์วเิคราะห์สาเหตทุี่ท าให้
นกัศกึษา สอบขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพมีจ านวน
น้อยเพื่อหาแนวทางแก้ไขอยา่งเหมาะสมและเป็นรูปธรรม 

3 0.6 สอดคล้อง  

 11.2 จดัโครงการตวิพิเศษก่อนส าเร็จการศกึษาโดย
อาจารย์ทกุภาควิชาทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 

5 1 สอดคล้อง เพิ่มค าวา่ 
ก่อนส าเร็จ
การศกึษา 

 11.3 สร้างเครือขา่ยประสานงานระหวา่ง
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  

5 1 สอดคล้อง  

 11.4 จดัท าคลงัข้อสอบท่ีรวบรวมความรู้ทางการพยาบาล
จากแตล่ะสถาบนัเพื่อให้นกัศกึษาทดลองท าข้อสอบ
ออนไลน์ย้อนหลงั  

5 1 สอดคล้อง  

12 น าข้อเสนอแนะจากผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเก่ียวกบันกัศกึษา
ขาดทกัษะด้านสารสนเทศ มาด าเนินการดงันี ้ 
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 12.1 วางแผนและด าเนินการแก้ไขด้วยการจดัโครงการ
เสริมทกัษะด้านสารสนเทศแก่นกัศกึษา  

5 1.0 สอดคล้อง  

 12.2 บรรจรุายวชิาสารสนเทศในหลกัสตูร 2 0.4 ไมส่อดคล้อง แก้ไขข้อค าถาม
โดยเน้นทกัษะ
ด้านสารสนเทศ 

 12.3 จดัโครงการ / กิจกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อสบืค้น
สารสนเทศเพิ่มขึน้   

2 0.4 ไมส่อดคล้อง 

ด้านนกัศกึษา 
13 ปรับปรุงระบบและกลไกการรับนกัศกึษาใหมใ่ห้มี

รูปแบบการประชาสมัพนัธ์เชิงรุกที่ทนัสมยั และเข้าถงึ
กลุม่เปา้หมายได้อยา่งทัว่ถึง 

5 1 สอดคล้อง  

14 วางแผนและปรับปรุงโครงการพฒันานกัศกึษา และ
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน  

5 1 สอดคล้อง  

15 บริหารจดัการเก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันา
นกัศกึษาให้เพียงพอ  

5 1 สอดคล้อง เพิ่มค าวา่ 
บริหารจดัการ
เก่ียวกบั 

16 ปรับปรุงแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษาให้สามารถ
จดักิจกรรมที่สง่เสริมคณุภาพบณัฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบคณุวฒุิการศกึษา 5 ประการ อยา่ง
เป็นรูปธรรม  

5 1 สอดคล้อง  

17 เปิดโอกาสให้นกัศกึษามีสว่นร่วมในการจดัท าแผนการจดั
กิจกรรม การประเมินผลการจดักิจกรรม และน าผลการ
ประเมินผลมาปรับปรุงการด าเนนิงานในปีตอ่ไป (PDCA) 

5 1 สอดคล้อง เพิ่มค าวา่ 
การประเมินผล 

18 แนวทางแก้ไขผลการประเมินเก่ียวกบันกัศกึษามคีวามรู้
พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์ในระดบัน้อย มีการด าเนินงาน
ดงันี ้ 

5 1   

 18.1 จดัประชมุอาจารย์ทีเ่ก่ียวข้องเพื่อพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไข  

5 1 สอดคล้อง  

 18.2 จดัอาจารย์ร่วมสอนเสริมเพือ่ปรับพืน้ฐานก่อนการ
เรียนภาคการศกึษาที่ 1 มุง่เน้น  การค านวณยา สารน า้ 
และค าศพัท์ทางการแพทย์   

5 1 สอดคล้อง  
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 18.3 เพิม่การจดัโครงการและกิจกรรมที่สร้างความสามารถ
ของนกัศกึษาด้านความคิด วเิคราะห์ สงัเคราะห์ การสือ่สาร
และสารสนเทศ 

5 1 สอดคล้อง  

19 เมื่อเกิดปัญหาผลการประเมินเก่ียวกบันกัศกึษามีความรู้
พืน้ฐานด้านภาษาองักฤษในระดบัน้อย มีการด าเนินงาน
ดงันี ้ 

    

 19.1  ให้นกัศกึษาใหมท่กุคนลงทะเบียนเรียน
ภาษาองักฤษเพิม่เติมเพื่อปรับพืน้ฐานการใช้
ภาษาองักฤษ  

5 1 สอดคล้อง  

 19.2  จดัโครงการและกิจกรรมทีช่่วยเสริมสร้าง
ความสามารถของนกัศกึษาด้านการใช้ภาษาองักฤษ 

5 1 สอดคล้อง  

 19.3  สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืกบัสถาบนัอดุมศกึษาใน
ตา่งประเทศ และมกีารแลกเปลีย่นนกัศกึษาระหวา่ง
สถาบนั เพื่อให้นกัศกึษาเกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ทัง้ใน
ด้านการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ รวมถึงวฒันธรรมที่
หลากหลาย 

5 1 สอดคล้อง  

20 แก้ไขปัญหาผลการประเมินเก่ียวกบันกัศกึษามีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนต ่ากวา่เกณฑ์ที่มหาวิทยาลยัก าหนด มีการ
ด าเนินงานดงันี ้

    

 20.1 เพิม่มาตรการก ากบัติดตามนกัศกึษาที่มแีนวโน้ม                 
อาจมีผลการศกึษาต ่ากวา่เกณฑ์และไมเ่ป็นไปตาม 
แผนการศกึษา  

4 0.8 สอดคล้อง แก้ไขการพิมพ์
เป็น อาจมีผล
การศกึษาต ่า
กวา่เกณฑ์และ
ไมเ่ป็นไปตาม
แผนการศกึษา 

 20.2 จดัโครงการเพื่อนติวเพื่อน  5 1 สอดคล้อง  
 20.3 จดัท าคลงัข้อสอบเพื่อให้นกัศกึษาได้ฝึกทบทวน

ความรู้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง  
5 1 สอดคล้อง  

 20.4 ให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนความรู้ของรายวชิาให้
นกัศกึษาก่อนสอบ 

5 1 สอดคล้อง  
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21 พฒันาทกัษะด้านวชิาชีพแก่นกัศกึษาด้วยการสง่เสริมให้
นกัศกึษาน าข้อมลูที่ได้จากการเรียนการสอน และการออก
ให้บริการสขุภาพในชมุชนไปสร้างนวตักรรมทางการ
พยาบาล  

4 0.8 สอดคล้อง  

22 ผู้บริหารคณะน าผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน
ที่ผา่นมาไปจดัประชมุและพจิารณาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง และให้อาจารย์มีสว่นร่วมในการด าเนินงาน 
ทกุขัน้ตอน 

5 1 สอดคล้อง  

23 ปรับปรุงระบบและกลไกการพฒันาอาจารย์  
มีการด าเนินงานดงันี ้ 

   ควรแยกข้อ
ค าถามเพื่อให้
เกิดความ
ชดัเจน 

 23.1  ปรับปรุงแผนยทุธศาสตร์หรือแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี 

5 1 สอดคล้อง  

 23.2  วางแผนให้อาจารย์ทกุคนท าแผนพฒันาตนเอง
เพื่อให้มคีณุสมบตัเิป็นอาจารย์ประจ าหลกัสตูร และ
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

5 1 สอดคล้อง  

24 วางแผนการพฒันาอาจารย์ระยะยาว 5 1 สอดคล้อง  
25 ปรับปรุงระบบและกลไกเพื่อให้อาจารย์เข้าสูต่ าแหนง่ทาง

วิชาการเพิ่มขึน้โดยด าเนินการดงันี ้ 
5 1 สอดคล้อง  

 25.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการในการขบัเคลือ่นการเพิ่ม
จ านวนงานวิจยัและผลงานทางวชิาการ 

4 0.8 สอดคล้อง เพิ่มค าวา่ 
ในการ
ขบัเคลือ่นการ
เพิ่มจ านวน 

 25.2 จดัท าระบบอาจารย์พี่เลีย้งทางวชิาการให้กบั
อาจารย์ที่จะขอต าแหนง่ทางวชิาการ 

4 0.8 สอดคล้อง  

 25.3 จดัอบรมเชิงปฏิบตักิารเพื่อพฒันาศกัยภาพและให้
ความรู้แก่อาจารย์ 

5 1 สอดคล้อง  
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26 เมื่อเกิดปัญหาผลการประเมินเก่ียวกบังานวิจยั               
มีจ านวนน้อย  มีการด าเนินงานดงันี ้ 

5 1   

 26.1 จดัการประชมุเพื่อปรับปรุงระบบและกลไกการท า
วิจยั  

4 0.8 สอดคล้อง  

 26.2  ผู้บริหารคณะสร้างทศันคตแิละแรงจงูใจทีด่ีในการท า
วิจยัแก่อาจารย์ เช่น น าผลงานวจิยัไปใช้เป็นสว่นหนึง่ของ
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของอาจารย์มีคา่ตอบแทน
พิเศษส าหรับอาจารย์ที่มีผลงานวจิยัที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ มีการมอบรางวลันกัวิจยัรุ่นใหมแ่ละนกัวิจยัดีเด่น 

5 1 สอดคล้อง  

 26.3  จดัอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะการท าวิจยัของ
อาจารย์อยา่งตอ่เนื่อง  

5 1 สอดคล้อง  

 26.4  แตง่ตัง้พีเ่ลีย้งงานวิจยัหรือผู้ เช่ียวชาญแตล่ะด้าน                
เพื่อเป็นท่ีปรึกษาแก่อาจารย์ที่ท างานวจิยั  

5 1 สอดคล้อง  

 26.5  สง่เสริมให้อาจารย์บรูณาการการวิจยักบัการจดัการ
เรียนการสอน 

5 1 สอดคล้อง  

 26.6  ทบทวนและจดัสรรภาระงานสอนของอาจารย์ให้มี
ความสมดลุ โดยเพิม่อาจารย์พิเศษภายนอกชว่ยสอน
ภาคทฤษฎีและพฒันาอาจารย์พีเ่ลีย้งเพื่อช่วยสอน
ภาคปฏิบตัิ 

5 1 สอดคล้อง  

 26.7  สง่เสริมให้อาจารย์ได้รับเงินสนบัสนนุการวิจยัตาม
ความเหมาะสม 

5 1 สอดคล้อง  

 26.8  ก ากบัตดิตามการบริหารเงินสนบัสนนุการวิจยัให้
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

5 1 สอดคล้อง  

 26.9  ปรับปรุงระบบ และกลไกการด าเนินงานของ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัโดยจดัประชมุเพิ่มขึน้ 

5 1 สอดคล้อง  

 26.10 สนบัสนนุให้ผู้วิจยัขอรับรองจริยธรรมการวิจยัใน
คนกบัโรงพยาบาล หรือหนว่ยงาน ต้นสงักดัของ
กลุม่เปา้หมายในการวจิยั 

5 1 สอดคล้อง  
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ข้อที ่ ข้อค าถาม 
คะแนน 
รวม 

IOC แปลผล หมายเหต ุ

 26.11 สนบัสนนุให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นเครือขา่ยนกัวิจยั
ระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน  ทัง้ภายในประเทศและ
ตา่งประเทศ เพื่อแบง่ปันเงินสนบัสนนุการวิจยัระหวา่ง
สถาบนั สง่ผลให้อาจารย์มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้านการ
ท าวิจยัร่วมกนั และสร้างโอกาสในการน าผลงานวจิยัไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการตา่งประเทศเพิม่ขึน้ 

5 1 สอดคล้อง  

27 เมื่อเกิดปัญหาผลการประเมินเก่ียวกบัผลงานวจิยัที่ไป
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่มจี านวนน้อย มีการด าเนินงานดงันี ้

   เพิ่มค าวา่
เก่ียวกบั
ผลงานวิจยั 

 27.1  จดัการประชมุวชิาการระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ
เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจยัของอาจารย์  

5 1 สอดคล้อง  

 27.2  สนบัสนนุคา่ใช้จา่ยเต็มจ านวนเพื่อให้อาจารย์น า
ผลงานวิจยัไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

5 1 สอดคล้อง  

 27.3  จดัพีเ่ลีย้งหรือผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาตา่งประเทศ
ให้กบัอาจารย์เพื่อให้อาจารย์มีผลงาน วิจยัที่ตีพิมพ์      
หรือเผยแพร่ในวารสารวชิาการตา่งประเทศ 

5 1 สอดคล้อง  

 27.4  ให้รางวลัอาจารย์ที่มีผลงานวิจยัได้รับการตีพมิพ์      
หรือเผยแพร่ในวารสารวชิาการตา่งประเทศ  

5 1 สอดคล้อง  

28 ปรับปรุงวารสารวิชาการของมหาวิทยาลยัเพื่อพฒันาเป็น
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุม่ที่ 1       
ช่วยเพิ่มคณุคา่ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ 

5 1 สอดคล้อง  

29 สนบัสนนุให้อาจารย์เขียนบทความวชิาการโดยใช้ข้อมลู                             
ที่ศกึษาจากการเขยีนวรรณกรรมงานวจิยั  

5 1 สอดคล้อง  

30 สง่เสริมให้อาจารย์เขยีนต าราจากเอกสารประกอบการ
สอนเพื่อเพิ่มผลงานทางวิชาการ 

5 1 สอดคล้อง  

31 น าผลการประเมินความพงึพอใจ และข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่มีตอ่การบริหารหลกัสตูรไปใช้ปรับปรุงการ
บริหารจดัการหลกัสตูรอยา่งเป็นรูปธรรม 

5 1 สอดคล้อง  
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ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวสจิุรา อุน่ศิริ 
วัน เดือน ปี เกดิ 27 มีนาคม 2522 
สถานที่เกดิ นครปฐม 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.  2545  ศิลปศาสตรบณัฑิต   

                   สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
                   มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม   
พ.ศ.  2562  การศกึษามหาบณัฑิต  
                   สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์  
                   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 52/ 3 หมู ่1 ต าบลท่าตลาด อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม   
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