
๑ 

 

 
 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Quality Improvement Plan)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปการศึกษา ๒๕๕๖ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 



๒ 

 

คํานํา 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สามจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาระหวางวันที่ ๒๗-๒๘ เดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรับการประเมินคุณภาพภายใน  จากสถาบันพระบรมราชชนก ระหวางวันที่ ๑๖-๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๖วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน  ไดตระหนัก

ถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องจึงไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ ฉบับนี้ขึ้นโดยนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

มาเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 
แผนพัฒนาคุณภาพฉบับนี้ประกอบดวยขอเสนอแนะจากการประเมินกลยุทธโครงการกิจกรรมเปาหมาย ชวงเวลาดําเนินการและผลการดําเนินการ  มีการกําหนดผูรับผิดชอบในแต

ละกิจกรรม  และผูตรวจสอบอยางชัดเจน  เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 

 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวจิราพร  วรวงศ) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน 

สิงหาคม  ๒๕๕๖ 



๓ 

 

สารบัญ 
หนา 

 
 
 
คํานํา 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําปการศึกษา๒๕๕๖ ๔-๑๓ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา๒๕๕๖วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแกน 

องคประกอบคุณภาพ ขอเสนอแนะจากการประเมิน กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 
ดําเนินการ อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 

๑.ปรัชญาปณิธาน 
วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ 

ควรทบทวนกระบวนการ
จัดทําแผนกลยุทธและแผนการ
ปฏิบัติการประจําปใหถูกตอง    
การติดตาม  ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ใหชัดเจน  

ทบทวนกระบวนการจัดทํา
แผนกลยุทธและแผนการ
ปฏิบัติการประจําปใหถูกตอง   
ติดตาม  ประเมินผลและ
สรุปผลการดําเนินงานและ
ปรับแผนประจําป๒๕๕๖ 

๒ ครั้ง/ป 
 
 
 

ปการศึกษา

๒๕๕๖ 
   อ.สุพิศตรา 

อ.เยาวลักษณ 

อ.สุกัญญา 

อ.รุงทิพย 
 

๑.๑  กระบวนการพัฒนา
แผน  (สกอ ๑.๑) 

๑.๑.๑ ผลการบริหาร
สถาบันใหเกิดอัตลักษณ 
(สมศ ๑๖.๑) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรพัฒนาคุณลักษณะ “จิต
บริ การด วยหั ว ใจความเปน
มนุษย” ตอเนื่องเพื่อการเรียนรู
ของบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน  
ควรมีมาตรการสง เสริมให
ผู เรียนไดมี โอกาสแสดงออก
ถึงอัตลักษณของสถาบันใหเปน
ที่ ยอมรับ ในระดับชาติหรื อ
นานาชาติอยางตอเนื่อง 
ควรพัฒนาใหเปนองคความรู
หลักของวิทยาลัยตอไป 

ผลิตบัณฑิตใหมีอัตลักษณ
ตามที่วิทยาลัยกําหนด  โดย
มุงการเขาใจ เขาถึง และการ
พัฒนาสุขภาพชุมชนอยาง
แทจริง 
รอยละของบัณฑิตที่มีผล
การประเมินอัตลักษณใน
ระดับดีขึ้นไป 
ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตที่มีตอคุณภาพบัณฑิต 
จํานวนนักศึกษาที่ไดรับการ
ยกยองชมเชยประกาศเกียรติ
คุณดานคุณธรรมจริยธรรม
และอัตลักษณโดยหนวยงาน 
หรือ องคกรระดับชาติ 

 
 
 
 
 
รอยละ 
๘๕ 
 
๔.๖๒ 
 
 
 
 
 

ปการศึกษา
๒๕๕๖ 

   อ.สุพิศตราอ.
เยาวลักษณ 

อ.สุกัญญา 
อ.พรรณิภา 

อ.วิไล
วรรณอ.ศักดิ๋

ขรินทรอ.วิลัย
ภรณ อ.

กัลยารัตน 
อ.เบญจพร   
อ.วิทยา  

คุณศุกลรัตน 
 
 
 

อ.รุงทิพย 
อ.ธรณิศ 

 



๕ 

 

 

องคประกอบคุณภาพ ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 
ดําเนินการ อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 

๑.๑.๓  ผลการพัฒนาตาม
จุดเนนและจุดเดนที่สงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของ
สถาบัน (สมศ.๑๗) 

ควรพิจารณาตอยอด
เอกลักษณของสถาบันที่สะทอน 
Core Value ของสถาบัน 
 

สรางและพัฒนาบัณฑิตทาง 
การพยาบาลที่มีคุณภาพ สูง
ระดับสากล  สมบูรณดวยการ
บริการ  มุงเนนชุมชน ผูมีสวน
ไดสวนเสียเชื่อมั่นไววางใจ 
พัฒนาระบบการบริหารและ
กลไกการจัดการศึกษาที่เปน
สากล 
 

รอยละ
นักศึกษา 
มีผลการ
ประเมิน

ตาม  
อัตลักษณ
วิทยาลัย
(๑๐๐%) 

ปการศึกษา

๒๕๕๖ 
   อ.เยาวลักษณ 

อ.สุพิศตรา 
อ.สุกัญญา 

อ.พรรณิภา 
อ.ธิติพร 
อ.พัชรินทรวินา 

อ.รุงทิพย 
อ.ธรณิศ 

 
 

๒การผลิตบัณฑิต คว รพั ฒ น า ร ะ บ บผ ล ง า น
วิชาการเปนการภายในขึ้นใช
เพื่อการขับเคลื่อนศักยภาพ
ค ณ า จ า ร ย ต า ม บั น ไ ด
ความกาวหนาทางวิชาชีพ 
ควรจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการของ
คณาจารยเทียบเคียงกับผลงาน
วิชาการระดับอุดมศึกษา 
ค ว ร พั ฒ น า คุ ณ วุ ฒิ ข อ ง
คณาจารยใหเปนไปตามเกณฑ 
 

การพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน ใหมี
ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อการพัฒนา
วิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและอาเซียน 
รอยละของอาจารยที่ไดรับ
การพัฒนาตามแผนและความ
ตองการของวิทยาลัยฯ 
รอยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ตามแผนและความตองการ
ของวิทยาลัยฯ 

รอยละ 
๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปการศึกษา

๒๕๕๖ 
   อ.สุขมาศ อ.รุงทิพย 

 ๒.๒.๑การพัฒนา
คณาจารย (สมศ ๑๔) 



๖ 

 

 
 

องคประกอบคุณภาพ ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 
ดําเนินการ อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 

๒.๖.๑ประสิทธิผลของการ
จัดการเรียนการสอน 
(สบช)  
 
 
 
 

ทุกรายวิชาชีพมีแผนการสอน
ครบทุกหนวยการเรียน โดยมี
ความสอดคลอง(Align) ระหวาง
วัตถุประสงคกิจกรรมการสอน
และการวัดและประเมินผล 
 

๑.รอยละของบัณฑิตที่มีผล
การประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติใน
ระดับดีขึ้นไป 
๒.ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตที่มีตอคุณภาพ
บัณฑิต 
๓.รอยละของบัณฑิตที่สอบขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพผาน
ในครั้งแรก 
๔. รอยละของผูสําเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
๕ การพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร
และยกระดับคุณภาพใหมี
มาตรฐานสูงขึ้นสอดคลอง กับ
เอกลักษณ ของวิทยาลัยและ
ความตองการของชุมชนและ
ประเทศ 
 

รอยละ๘๕ 
 
 
 

๔.๒๖ 
 
 

รอยละ๙๐ 
 
 

รอยละ๙๕ 
 

ปการศึกษา

๒๕๕๖ 
   อ.พิริยากรอ.

สุธิดา 
อ.สุจินดา  

อ.จรรยา 
อ.ณัฎฐธิดา 
อ.เสาวลักษณ 
 

อ.พรรณิภา 
 



๗ 

 

 
 

องคประกอบคุณภาพ ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 
ดําเนินการ อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 

๔การวิจัย ควรมีนโยบายและแผน โครงการจัดทําคูมือ อาจารย ปการศึกษา    อ.ทรงสุดา อ.พัชรินทรวินา 



๘ 

 

๔.๒.๑ งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร   
(สมศ ๕) 
 

งานวิจัยที่ชัดเจน เพื่อกระตุน
และสงเสริมใหอาจารยทําวิจัย
เพิ่มมากขึ้น  
ควรสงเสริมศักยภาพอาจารย 
ใหตีพิมพ เผยแพรผลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติ /
นานาชาติเพิ่มขึ้นเพื่อขับเคลื่อน 
ขยายผลงานวิ จั ย  และองค
ความรู ที่ เปนอัตลักษณของ
วิทยาลัยในระดับสากล 
ควรมีนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติในการกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการของสถาบันพระ
บ ร ม ร า ช ช น ก  ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข เพื่อสงเสริมการ
ผลิตผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัยเพิ่มมมากขึ้น เพื่อ
เปนการพัฒนาคณาจารย 

ดําเนินงานวิจัยผลงานวิชาการ 
-กิจกรรมประชาสัมพันธ
งานวิจัยและผลงานวิชาการ 
โครงการพัฒนาศูนย
ปฏิบัติการวิจัย 
การพัฒนาผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการสูการเผยแพร
ตีพิมพระดับชาติ นานาชาติ
โดยจัดทําคลินิกวิจัยให
คําปรึกษาโดยผูทรงคุณ/
ผูเชี่ยวชาญ 
สนับสนุนการตีพิมพ
ผลงานวิจัย/วิชาการ โดย
สงเสริมใหอาจารยที่มีผลงาน
ตีพิมพไดมีโอกาสศึกษาดูงาน 
/ประชุมวิชาการตางประเทศ 
สงเสริมผลงานคณาจารยให
สามารถนับเปนผลงานในการ
พิจารณาผลงานประจําป 
 
 
 
 

๖๐ คน 
 
 

ศูนยวิจัย 
๑ แหง 

 

๑๒ ครั้ง 
 
 
 
 
 

ทุกเรื่อง 
 
 
 
 

๒ ครั้ง 
 
 

๒๕๕๖  

องคประกอบคุณภาพ ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 
ดําเนินการ อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 



๙ 

 

๔.๒ ระบบและกลไกการ
จัดการความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค   
(สกอ ๔.๒)  
 

ควรสนับสนุนใหคณาจารยได
เผยแพรองคความรูจากการ
สังเคราะหงานวิจัยสู
สาธารณชนและมีการเก็บ
รวบรวมหลักฐานในการ
เผยแพรดังกลาวไว 
 
 

การพัฒนาระบบการสงเสริม
การผลิตผลงานวิจัย  ผลงาน
วิชาการ และนวัตกรรมทาง
สุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
จํานวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทางสุขภาพที่มี
คุณภาพ 
จํานวนงานวิจัย ที่ไดรับการ
ตีพมิพหรือเผยแพรในรายงาน
สืบเนื่องฯ ฐานขอมูล และ
วารสารระดับชาติ และ
นานาชาติ 

อาจารย 
๖๐ คน 

ผูเกี่ยวของ 
 

๑๐ เรื่อง 
 
 
๑๐ เรื่อง 
 

ปการศึกษา

๒๕๕๖ 
   อ.อริณรดา อ.พัชรินทรวินา 

๔.๒.๒งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่นําไปใช
ประโยชน(สมศ.๖) 
 
 
 
 
 
 

จํานวนงานวิจัยที่นําไปใช
ประโยชนยังมีจํานวนคอนขาง
นอย 
ในการจัดทําโครงรางการวิจัย
และการพิจารณาใหทุนวิจัยควร
ระบุถึงการนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชนใหชัดเจน และเปน
สวนหนึ่งของการพิจารณาทุน 
 

 โครงการสังเคราะหความรู
จากงานวิจัยเพื่อเผยแพรและ
นําไปใชประโยชน 
กํากับติดตาม  และ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
จํานวนองคความรู งานวิจัย 
ผลงานวิชาการ และ
นวัตกรรมทางสุขภาพของ
วิทยาลัยที่นําไปใชเพื่อการ
สรางประโยชนตอชุมชนและ
สังคม และการพัฒนาระบบ
สุขภาพของชุมชน 

ทุกเรื่อง 
 
 
 
 
 
 

 

ปการศึกษา
๒๕๕๖ 

   อ.อริณรดา อ.พัชรินทรวินา 

องคประกอบคุณภาพ ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 
ดําเนินการ อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 



๑๐ 

 

๔.๒.๓ ผลงานวิชาการที่
ไดรับการรับรองคุณภาพ 
(สมศ๗) 

ควรสงเสริมใหอาจารยเขียน
บทความวิชาการ และตีพิมพใน
วารสารวิชาการระดับชาติ /
นานาชาติ 
ค ว ร พั ฒ น า เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน เอกสารคํา
สอนใหเปนตํารา/หนังสือ  
ควรกําหนดนโยบายในการเขา
สู ตํ า แ ห น ง ท า ง วิ ช า ก า ร
เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา
อื่น ๆ เพื่อสงเสริมใหอาจารย
ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
เพิ่มมากขึ้น 

จํานวนผลงานวิชาการไดแก 
บทความวิชาการ ตํารา และ
หนังสือ ที่ไดรับการรับรองที่มี
คุณภาพ 
โครงการสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิชาการ 
 

๕ เรื่อง  
 
 
 

ตํารา  
๑๐ เลม 

 

ปการศึกษา

๒๕๕๖ 
   อ.ศุภจิรา อ.พัชรินทรวินา 

๔.๓เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคตอ
จํานวนอาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา (สกอ. 
๔.๓)  
 

ควรกําหนดเปนยุทธศาสตรใน
การสนับสนุนงบประมาณใน
การวิจัยหรืองานสรางสรรค
อยางเพียงพอและแสวงหา
ความมีสวนรวมจากหนวยงาน
ภายนอกเพื่อสนับสนุน
งบประมาณ 

โครงการสนับสนุนดาน
งบประมาณในการผลิต
ผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกเรื่องที่
ผานการ
พิจารณา 

 
 

ปการศึกษา

๒๕๕๖ 
   อ.ศุภจิรา อ.พัชรินทรวินา 

 
 

 
 

องคประกอบคุณภาพ ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 



๑๑ 

 

ดําเนินการ ดําเนินการ อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

๕การบริการวิชาการแก
สังคม 

ควรพัฒนาการบูรณาการการ
บริการวิชาการกับงานวิจัยให
มากขึ้น 
การจัดทําโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการควรมีการวาง
แผนการนําไปใชพัฒนาดานการ
เรียนการสอนและการวิจัยในแต
ละโครงการ/กิจกรรม เพื่ อ
ประโยชนตอการติดตามและ
ประเมินผล 

โครงการบูรณาการการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
โครงการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการจัดการเรียน
การสอน(ไมเพิ่มรายรับ) 

๔ ภาควิชา 
 
 
 
 

๑ ชุมชน
ตนแบบ 

(บานเปด) 
 
 

ปการศึกษา

๒๕๕๖ 
   อ.ทุเรียน อ.พัชรินทรวินา 

๕.๑.๑ผลการนําความรู
และประสบการณจากการ
ใหบริการวิชาการมาใชใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย(สม
ศ.๘) 
 
 
 
 
๕.๒.๑ผลการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก(สมศ. ๙) 
 
 
 
 

ค ว ร ใ ห ชุ ม ช น ที่ เ ข า ร ว ม
โครงการตางๆไดมีการเผยแพร
ความรูและประโยชนที่ไดรับตอ
ชุมชนอื่น ๆ ดวยตนเองใหเปนที่
ประจักษ 
 
 
 

ชุมชนมีองคความรูทาง
สุขภาพและการพยาบาล
ชุมชนที่เพียงพอตอการเรียนรู 
และการพึ่งพาตนเอง สามารถ
นําความรูมาสรางประโยชน
และคุณคาตอการสรางเสริม
สุขภาวะชุมชนอยางยั่งยืน 
 
 
 
 

๓ เรื่อง 
 

ปการศึกษา

๒๕๕๖ 
   อ.สุวารี 

 

อ.พัชรินทรวินา 
 

องคประกอบคุณภาพ ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 
ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได



๑๒ 

 
ดําเนินการ ดําเนินการ 

๖การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ควรพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
สําหรับผูที่ยังไมมีพื้นฐานมา
กอนดวย เชนการตั้งเปนชมรม
โดยใหพี่สอนนอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบูรณการงานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับงาน
วิชาการและงานกิจการ
นักศึกษา 
 

โครงการทํานุบํารุงเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ตามอุดมคติไทย เชน  คาย
ดนตรีไทย ทองถิ่นและสากล 
-ดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิม
พระเกียรติ 
-กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ไทย เชน ลอยกระทง      
บุญผเวสสันดรชาดก 
 
โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเนื่องในวันสําคัญ
ขององคกร ทองถิ่น และ   
ของชาติ 
 
 
 

สโมสรนศ. 
นักศึกษา 
ทุกชั้นป 

 
 
 
 
 

 

ปการศึกษา
๒๕๕๖ 

   อ.ศักดิ์ขรินทร
อ.ชุติมา   

อ.วิลัยภรณ 
อ.กัลยารัตน 
อ.เบญจพร 
อ.วิทยา 

อ.วิไลวรรณ 

๖.๑.๑การสงเสริมและ
สนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม(สมศ. ๑๐) 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบคุณภาพ ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 
ดําเนินการ อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 



๑๓ 

 

๗การบริหารการจัดการ ควรบริหารจัดการใหอํานาจ
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตาม
ความเหมาะสมเชนมอบอํานาจ
ในการตัดสินใจแทนผูบริหารใน
งานประจําที่ไมใชนโยบาย 
ควรผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยาง
เปนรูปธรรมมีหลักฐานเชิง
ประจักษ 

พัฒนาการบริหารงานของ
ผูบริหาร 

๑ ครั้ง/ป 
 
 
 
 
 
 

 

ปการศึกษา

๒๕๕๖ 
   อ.รุงทิพย 

อ.ทิพยรัตน 
อ.สุรัสวดี  

คุณธัญญธร 

อ.รุงทิพย 
 

๗.๑ ภาวะผูนําของสถาบัน
และผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน (สกอ.๗.๑)  
 
 
 
 
 
 
 
๗.๑.๒การปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารสถาบัน(สมศ. 
๑๓) 
 
 
 
 
 
 

ควรพัฒนาระบบการรายงาน
ผลการประเมินของผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการประเมินของ
ผูบริหาร 
 

๑ ครั้ง/ป 
 
 
 
 
 
 

 

ปการศึกษา

๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  อ.รุงทิพย 
 

อ.รุงทิพย 
 

องคประกอบคุณภาพ ขอเสนอแนะจากการประเมิน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

การดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 
ดําเนินการ อยูระหวาง

ดําเนินการ 
ยังไมได

ดําเนินการ 



๑๔ 

 

๙ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

ควรมีกลยุทธในการสรางแนว
ปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่
หนวยงานพัฒนาขึ้น 
 
 

 

โครงการ  การพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ใหเกิดเปนวัฒนธรรมคุณภาพ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของวิทยาลัย 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพฯ  
≥ ๔.๒๖ 

ปการศึกษา

๒๕๕๖ 
   อ.กลวยไม  

อ.สายใจ  
อ.นงลักษณ 
อ.วรรณพร 
อ.ปวินตรา
คุณจริยา 

อ.ธรณิศ 

๙.๑ ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
(สกอ. ๙.๑)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




