๑

แผนพัฒนาคุณภาพ
(Quality Improvement Plan)

ปการศึกษา ๒๕๕๗
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน

๒

คํานํา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ไดรับการประเมินคุณภาพใน จากสถาบันพระบรมราชชนก ระหวางวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแกน ไดตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องจึงไดจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ ฉบับนี้ขึ้นโดยนําผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มาเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
แผนพัฒนาคุณภาพฉบับนี้ประกอบดวยขอเสนอแนะจากการประเมินกลยุทธโครงการกิจกรรมเปาหมาย ชวงเวลาดําเนินการและผลการดําเนินการ มีการกําหนดผูรับผิดชอบในแต
ละกิจกรรม และผูตรวจสอบอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป

(นางธรณิศ สายวัฒน)
รองผูอํานวยการฯฝายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๓

สารบัญ
หนา

คํานํา
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗

๔-๙

๔

แผนพัฒนาคุณภาพ ปการศึกษา ๒๕๕๗ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
องคประกอบคุณภาพ
๑.ปรัชญาปณิธาน
วัตถุประสงค และ
แผนการดําเนินการ

๒ การผลิตบัณฑิต

ขอเสนอแนะจากการประเมิน
จัดทําแผนและทบทวนแผน
กลยุทธใหครบถวนตาม
กระบวนการ จัดทําแผนกลยุทธ
แผนปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อน
ใหบรรลุเปาหมายและจัดทํา
แบบวัดตัวชี้วัดใหชัดเจนเพื่อ
สามารถวัดความสําเร็จไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนในการพัฒนาวิทยาลัย
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ควรชัดเจน/วางแผนระยะยาว
เ ร ง รั ด พั ฒ น า คุ ณ วุ ฒิ ข อ ง
อาจารยประจําในระดับปริญญา
เอกให เ ป น ไปตามมาตรฐานที่
สภาการพยาบาลกําหนด
แผ นการส อนในประเด็ น
สาระสํ า คั ญ ควรเพิ่ ม เนื้ อ หา
โดยสังเขป

กลยุทธ/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ดําเนินการ



ทบทวนกระบวนการจัดทํา
แผนกลยุทธและแผนการ
ปฏิบัติการประจําปใหถูกตอง
มีการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจนและวางแผน
ในระยะยาวมากขึ้น
ติดตาม ประเมินผลและ
สรุปผลการดําเนินงานและ
ปรับแผนประจําป ๒๕๕๗

๒ ครั้ง/ป

ปการศึกษา

สงเสริมใหอาจารยไปศึกษา
ตอระดับปริญญาเอก
โครงการสัมมนาประเมินผล
เตรียมความพรอม การจัดการ
ศึกษาฯ ที่มุงเนนการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สอดคลอง TQF
กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการวัดและ
ประมวลผลและการทวนสอบ

รอยละ
๘๐

ปการศึกษา

๒๕๕๗

๒๕๕๗

ผลการดําเนินการ

๕ คน

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ

ยังไมได
ดําเนินการ

อ.สุพิศตรา

อ.รุงทิพย

อ.จุรี

อ.รุงทิพย

อ.รัชนี

อ.พรรณิภา

อ.สุจินดา

อ.พรรณิภา

๕

องคประกอบคุณภาพ

ขอเสนอแนะจากการประเมิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๓ กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

ควรระบุตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาใหชัดเจนและควรมี
การประเมินความสําเร็จตาม
ตัวชี้วัด

พัฒนาการเขียนโครงการ
โดยระบุตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาใหชัดเจน
ในโครงการพัฒนานักศึกษาสู
BCNKK’ Ways ตามอัต
ลักษณ/เอกลักษณที่โดดเดน
ดานการพยาบาลชุมชน

๔ การวิจัย

วิทยาลัยยังมีผลงานทาง
วิชาการนอย
ควรมีการสงเสริม สนับสนุน
ผลงานวิชาการที่ไดรับรอง
คุณภาพจากองคกร
ควรมีงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพรสูสาธารณะ
การเบิกจายงบประมาณ งบ
วิจัยไมเปนไปตามเปาหมายที่
วิทยาลัยกําหนดไว

 โครงการติดตามกํากับและ
สนับสนุนการดําเนินงานผลิต
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และงานสรางสรรค
โครงการผลิตผลงานวิชาการ
ทีม่ ีคุณภาพ
โครงการพัฒนาคลังความรู
และนวัตกรรมทางสุขภาพ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาจารยและ
บุคลากร และการจัดการเรียน
การสอนดานการพยาบาล
ชุมชน

เปาหมาย
รอยละ
๑๐๐

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ดําเนินการ

ปการศึกษา



อ.ศักดิ์
ขรินทร

อ.วิไลวรรณ



ดร. ศุภวดี

อ.พัชรินทรวินา

๒๕๕๗

ปการศึกษา

๒๕๕๗

ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ

ยังไมได
ดําเนินการ

๖

องคประกอบคุณภาพ

ขอเสนอแนะจากการประเมิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

๕ การบริการวิชาการแก ควรเพิ่มตัวชี้วัดโครงการที่ทา โครงการดูแลบําบัดผูมี
๔ ภาควิชา
สังคม
ทายซึ่ ง จะส ง ผลให เ กิ ด การ ปญหาการดื่มสุราและกลุม
พัฒนานักศึกษาและองคกร
เสี่ยงในชุมชน
๑ ชุมชน
 โครงการพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลและผูดูแลผูสูงอาย ผู ตนแบบ
พิการ ผูดอยโอกาสในชุมชน
 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและผูดูแลผูสูงอายุ
และผูดอยโอกาสในชุมชน
จังหวัดชัยภูมิ ป ๒๕๕๘
โครงการพัฒนารูปแบบ
กองทุนดูแลผูสูงอายุระยะยาว
ในชุมชนภายใตกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพ
 โครงการเสริมสมรรถนะ
การบริหารจัดการระบบ
สุขภาพอําเภอ : DHML
จังหวัดขอนแกน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรสูความเปนเลิศทาง
วิชาการดานสุขภาวะชุมชน
โครงการบริการวิชาการใน
ชุมชนในกลุมผูสูงอายุ และ
ผูดอยโอกาส ฯ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ดําเนินการ

ปการศึกษา



อ.ศิราณี

อ.พัชรินทรวินา



อ.นวล
ละออง

อ.พัชรินทรวินา



อ.นวล
ละออง

อ.พัชรินทรวินา



อ.ศิราณี

อ.พัชรินทรวินา



อ.ศิราณี



อ.พัชรินทรวินา



อ.ปยนุช

๒๕๕๗

ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ

ยังไมได
ดําเนินการ

๗

องคประกอบคุณภาพ
๗ การบริหารการจัดการ

ขอเสนอแนะจากการประเมิน
วิทยาลัยควรมีการกําหนด
นโยบายในการกํากับติดตาม
การดําเนินงานของบุคคลากร/
กลุม โดยนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใช และเรงรัด
การลงขอมูลในระบบฐานขอมูล
ทุกระบบใหสมบูรณ เพื่อให
บุคลากร/ผูบริหารสามารถนํา
ขอมูลสารสนเทศมาใชในการ
บริหารและการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผูรับผิดชอบสารสนเทศฯ
โครงการพัฒนาหอง
คอมพิวเตอรระบบเครือขายฯ
จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต และ
การใหบริการใหมีคุณภาพ
และมาตรฐาน
กิจกรรมซอมบํารุงอุปกรณ
โสตทัศนูปกรณใหอยูในสภาพ
ใชการได
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารเชิงกลยุทธเพื่อมุง
ผลสัมฤทธิ์สูการเปนองคกรที่
มีสมรรถนะสูงไดรับการ
ยอมรับระดับสากล
ควรมีการวางแผนการจัดการ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ความรูใหครบวงจรกระบวนการ อาจารย ดานการพัฒนา
โดยวางแผนรวมกันระหวาง
องคกรแหงการเรียนรูและการ
ผูรับผิดชอบกับทีมงานเพื่อให จัดการความรู ของวิทยาลัย
กระบวนการดําเนินการเปนไป
ตามแผนที่กําหนด รวมทั้ง
กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย
ของการแบงปน แลกเปลี่ยน
เรียนรูประเด็นยอยใหชัดเจน

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ดําเนินการ

ปการศึกษา



อ.วชิรศักดิ์

อ.ธรณิศ



อ.วชิรศักดิ์

อ.ธรณิศ



อ.วชิรศักดิ์

อ.ธรณิศ



อ.สุพิศตรา

อ.รุงทิพย



อ.ธรณิศ

๒๕๕๗

ปการศึกษา

๒๕๕๗

ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ

ยังไมได
ดําเนินการ

อ.ธรณิศ

๘

องคประกอบคุณภาพ
๙ ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ

ขอเสนอแนะจากการประเมิน

ควรพั ฒ นาการดํ า เนิ น การ
ปร ะกั นคุ ณภ าพ กา รศึ กษ า
ระดับบุคคล กลุมงาน/ภาควิชา
๙.๑ ระบบและกลไกการ
และระดับ วิทยาลัยจนเกิดแนว
ประกันคุณภาพการศึกษา
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ด า น กา ร ปร ะ กั น
(สกอ. ๙.๑)
คุณภาพการศึกษาที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ผลการ
โครงการพัฒนาระบบการ
ประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาให
คุณภาพฯ
เกิดเปนวัฒนธรรมคุณภาพ
≥ ๔.๒๖
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของวิทยาลัย โดย
มีโครงการยอย ที่เกี่ยวของ
ดังนี้
๑ ประชุมพัฒนาบุคลากรเรื่อง
การดําเนินงานตามแนว
EdPEx
๒ ประชุมพัฒนาบุคลากรเรื่อง
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
คุณภาพ
๓ ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร/ภาควิชา

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ดําเนินการ

ปการศึกษา



๒๕๕๗

ผลการดําเนินการ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ

ยังไมได
ดําเนินการ

อ.กลวยไม

อ.ธรณิศ

