แผนพัฒนาคุณภาพ
(Quality Improvement Plan)

ปการศึกษา 2558
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน

คํานํา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกนไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศ฿กษาเครือขายวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยฯไดตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องจึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2558 ฉบับนี้ขึ้นโดยนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เปนขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการมาประกอบการพิจารณา
แผนพัฒนาคุณภาพฉบับนี้ประกอบดวยขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน โดยจัดทําเปนกิจกรรมที่ดําเนินการ
วันที่ดําเนินการและผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมเพื่อใหสามารถติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป

(นางวิไลวรรณ วัฒนานนท)
รองผูอํานวยการกลุมบริหารและยุทธศาสตร
ธันวาคม 2558

สารบัญ
หนา
คํานํา
แผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร

1-6

แผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน

7-11

แผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน

1

แผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะในการประเมิน (ระดับสถาบัน) จากขอเสนอแนะการประเมินปการศึกษา 2557 ปรับปรุง ปการศึกษา 2558
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต

จุดที่ควรพัฒนา
1. การประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษา
2. การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาดาน
วิชาการ
3. การกําหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ และเปาหมายของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. วิทยาลัยประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการนักศึกษาในเดือน ตุลาคม 2557
นักศึกษาเพิง่ เขามา 2 เดือน กิจกรรมยังดําเนินการได
นอย และบางกิจกรรม เชน การเตรียมความพรอม
เพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา และไมได
ประเมินอีกครั้ง เมื่อปลายปการศึกษา
การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการนักศึกษา ในครั้งแรก ควรประเมินเมื่อได
ดําเนินการไปแลวอยางนอย หนึ่งภาคการศึกษา และ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดบริการ โดยถาม
ความคาดหวังของนักศึกษา กอนวาอยากใหเปน
อยางไร และดําเนินการปรับปรุง ประเมินซ้ําอีกครั้ง
เมื่อปลายปการศึกษาใหเห็นวาความพึงพอใจดีขึ้น
เปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
2. วิทยาลัยใชระบบครอบครัว มีอาจารย 3 คนตอ
ครอบครัว และมีนักศึกษาทุกชั้นปอยูในครอบครัว
โดยอาจารยในครอบครัวจะทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
ไมไดจัดอาจารยที่ปรึกษาใหนักศึกษาแตละคน
ควรมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการใหกับ
นักศึกษาทุดคนไดรูวาใครเปนอาจารยที่ปรึกษา
สําหรับระบบครอบครัวเปนเรื่องทีด่ ี และสามารถ
สนับสนุนการดําเนินชีวิต ใหการแนะแนวชวยอาจารย
ที่ปรึกษาไดอีกทางหนึ่ง
3. งานพัฒนานักศึกษา ควรมีการทบทวนเพื่อทําความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวทางการกําหนดวัตถุประสงค
ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมายใหชัดเจน ใหวัดให
เห็นความสําเร็จที่อยากจะใหเกิดในนักศึกษา

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
1. จัดกิจกรรมการจัดบริการนักศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 1
2. ประเมินผลการจัดบริการนักศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2
3. นําผลการประเมินมาปรับและนํามาใช
ในภาคเรียนที่ 3 ประเมินซ้ําเพื่อนํามา
จัดบริการในปการศึกษาตอไป

วัน เดือน ป
ก.ย 59

1. แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ
โดยกําหนดใหอาจารย คนตอนักศึกษา
1:10 ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
2. ใชระบบครอบครัว มีอาจารย 2-3 คน
ตอครอบครัว และมีนักศึกษาทุกชัน้ ปอยูใน
ครอบครัว โดยอาจารยในครอบครัวจะทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษา สนับสนุนการ
ดําเนินชีวิต ใหการแนะแนว

ส.ค 2559

1. ประชุมกลุมวิชาการเพื่อทบทวนทําความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวทางการกําหนด
วัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จและคา
เปาหมายใหชัดเจน
2. วางแผนการดําเนินงานพัฒนานักศึกษา

ตลอดปงบประมาณ
2559

ผูรับผิดชอบ
กลุมวิชาการ

ก.พ 2559
ก. 2559ค

กลุมวิชาการ

สค 2559

กลุมวิชาการ

2
องคประกอบ

องคประกอบที่ 2
การวิจัย

จุดที่ควรพัฒนา

1. ระบบและกลการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
งานวิจัย

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

1. ระบบตางที่กําหนดไวในคูมือการวิจัย ไมชัดเจนใน
การบวนงานที่ปฏิบัติจริง ควรปรับปรุงใหเห็นวาสิ่งที่
ตองทํามีอะไรบาง จึงจะทําใหผลลัพธเกิดขึ้นตามที่
ตองการ และตองประกอบดวยปจจัยนําเขา
กระบวนการ ผลลัพธ ขอมูลปอนกลับ เมื่อกําหนดไว
แลวตองใหทุกคน รับรู เขาใจและปฏิบัติตาม

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
วัน เดือน ป
ใหสามารถวัดความสําเร็จไดอยางชัดเจน
สามารถประเมินความสําเร็จในสมรรถนะที่
อยากใหเกิดกับนักศึกษาไดอยางชัดเจน
3. ดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน และมีการ
ประเมินผลเปนระยะ ทั้งนี้ตองมีการรายงาน
เขาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ
4. มีการประเมินผลและติดตาม
ความกาวหนาของแผนงาน เปนระยะ
เพื่อใหการบริหารงานโครงการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. มีการพัฒนาแผนการดําเนินงาน โดยนํา
ผลที่ไดจากการประเมินผลและขอเสนอแนะ
มาเปนแนวทางในการพัฒนาแผนงานและ
งานในปถัดไป
1. เขียนระบบและกลไกในคูมือดําเนินงาน - พ.ค.2558 –
วิจัยและผลงานวิชาการ ปการศึกษา 2559 ม.ค. 2559
(ปรับปรุงจากปการศึกษา 2557) โดย
คณะทํางานในโครงสรางงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและวิเทศสัมพันธ
จํานวน 6 ระบบดังนี้
1) ระบบกลไกการบริหารงานวิจัย
2) ระบบกลไกเพื่อสรางงานวิจัย
3) ระบบกลไกเพื่อสรางงานวิจัยบน
พื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่นหรือจากสภาพ
ปญหาสังคม
4) ระบบและกลไกการสนับสนุน
ผลงานวิจัย
5) ระบบและกลไก รวบรวม คัดสรรค
วิเคราะห สังเคราะหความรูจากงานวิจัย

ผูรับผิดชอบ

กลุมวิจัยและบริการ
วิชาการ

3
องคประกอบ

จุดที่ควรพัฒนา

องคประกอบที่ 3 การมีสวนรวมของอาจารยแตละ
การบริการวิชาการ ภาควิชาในการบริการวิชาการ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

การมีสวนรวมของอาจารยตามเกณฑ ขอ 6 ควรนํา
ความเชี่ยวชาญของอาจารยแตละภาควิชา มารวมกัน
พัฒนาชุมชนเขมแข็ง

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
6) ระบบและกลไกคุมครองสิทธิ์ใน
งานวิจัยที่นําไปใชประโยชน
2. เขียนวัตถุประสงคทุกระบบและกลไก
3. เขียนระบบและกลไกใหปรากฏ
ขอมูลดังตอไปนี้
1) ชื่อระบบ
2) กิจกรรมที่ตองทําในระบบและกลไกที่
แสดงใหเห็นถึง
- ปจจัยนําเขา
- กระบวนการ
- ผลลัพธ และ
- ขอมูลปอนกลับ
3) ชวงระยะเวลาในการทํากิจกรรม
4) ผูรับผิดชอบ และ
5) หลักฐานที่ตองการ
4) นําเสนอตอผูบริหารตามระบบ
5) ปรับปรุงระบบและกลไกตาม
ขอเสนอแนะ
5) ประกาศใชคูมือดําเนินงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ ปการศึกษา 2559 ในเวที
การประชุมประจําเดือน แขวนคูมือหนา
Website ของวิทยาลัย
6) ประเมินผลการใชระบบและกลไกและ
แกไขปรับปรุง
จัดโครงการพัฒนาศูนยเรียนรู DHML โดยมี
เปาหมายใหอาจารยทุกคนในวิทยาลัย ได
เรียนรู DHML และมีพื้นทีร่ วมรับผิดชอบกับ
โครงการ DHML

วัน เดือน ป

ผูรับผิดชอบ

- ม.ค. 2559
- ก.พ. 2559
- มี.ค. 2559

- มี.ค. 2559

- มิ.ย. 2559
วันที่ 17 – 19 พ.ค.
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กลุมวิจัยและบริการ
วิชาการ

4
องคประกอบ
องคประกอบที่ 4
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

จุดที่ควรพัฒนา
1. การกําหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ และเปาหมายของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. รูปแบบรายงานการสรุปโครงการ
3. การกํากับติดตามใหมีการดําเนินงาน
ตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. วิทยาลัยควรมีการทบทวนเพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางการกําหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วัด
ความสําเร็จและการกําหนดเปาหมายของแผนดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดถึงวัตถุประสงคและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมหรือโครงการที่ชัดเจน
ซึ่งสะทอนในสิ่งที่ทางวิทยาลัยตองการใหเกิดขึ้นตอ
นักศึกษาหรือบุคลากรอยางแทจริง โดยกิจกรรมที่จัด
ควรสอดคลองกับตัวชี้วัดความสําเร็จที่กําหนด อันจะ
สงผลถึงการประเมินผลความสําเร็จไดอยางแทจริง
2. วิทยาลัยควรมีการกําหนดรายละเอียดการสรุป
โครงการที่ครอบคลุมครบถวน สอดคลองกับ
รายละเอียดที่กําหนดในโครงการเพือ่ ประโยชนในการ
นําไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
ตอไป
3. วิทยาลัยควรมีการวางแผนในการจัดทําผังการ
กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได
จริงตามระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการกํากับติดตาม
จาก
3.1 ผูรับผิดชอบระดับรองผูอาํ นวยการทําหนาที่
กํากับติดตามจากผูปฏิบัติ
3.2 ผูรับผิดชอบระดับรองผูอาํ นวยการนําขอมูล
การกํากับติดตามเขาสูที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย ในวาระการประชุมการติดตามงานตาม
พันธกิจ

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
วัน เดือน ป
1. จัดเวลาแลกเปลี่ยน อภิปรายสําหรับ
ต.ค.58
อาจารย บุคลากร และนักศึกษาในการ
กําหนดกิจกรรมที่สะทอนเอกลักษณของ
วิทยาลัยในการบูรณาการดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ
2. กําหนดวัตถุประสงค ตัวชี้วัดความสําเร็จ พ.ย.59
และเปาหมายของแผนกลยุทธ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัย
กําหนดรายละเอียดการสรุปโครงการที่
ต.ค.58
ครอบคลุมวัตถุประสงคตัวชี้วัดและผลลัพธ

1. รองผูอํานวยกลุมวิจัยและบริการวิชาการ ธ.ค.58
แจงเพื่อทราบถึงการดําเนินงานทํานุบํารุง
มี.ค.59
ศิลปวัฒนธรรมทุกไตรมาส
มิ.ย.59
ก.ย.59
2. กําหนดผังการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ต.ค.58

ผูรับผิดชอบ
กลุมวิจัยและบริการ
วิชาการ

5
องคประกอบ
องคประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ

จุดที่ควรพัฒนา
1. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจําป
2. การรายงานผลการกํากับติตามการ
ดําเนินงาน
3. การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
4.ควรจัดการความรู้ให้ มีครบทุก
หน่วยงานตามโครงสร้ าง

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
1. แผนปฏิบัติการประจําปไมกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผน วิทยาลัยไดนําตัวชี้วัดของแผนกล
ยุทธมาปะหนาแผนไว การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําปควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
แตละแผนที่อยูในแผนปฏิบัติการใหชัดเจนพรอมคา
เปาหมายและควรติดตามประเมินความสําเร็จตามตัว
บงชี้อยางนอยปละ 2 ครั้ง
2. การรายงานผลการกํากับติดตามการดําเนินงานของ
แผนตางๆ ผูรับผิดชอบเสนอเขากรรมการบริหาร
พิจารณาเกินกวาวงรอบการดําเนินงาน เชน รายงาน
ผลการจัดการความรู รายงานผลการประเมินตัวบงชี้
ของแผนกลยุทธ ผูรับผิดชอบควรกําหนดวาระให
ชัดเจนวาแตละเรื่องควรจะนําเสนอเขาพิจารณาใน
กรรมการบริการในเดือนใดบางโดยใหอยูในวงรอบปที่
ประเมิน
3. วิทยาลัยแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (2 กลุม )ทําหนาที่
ควบคุมกํากับการดําเนินงานหลักสูตร ซึ่งหนาที่ที่
กําหนดไมชัดเจน ควรปรับคณะกรรมการกํากับ
ติดตามใหชัดวาองคประกอบควรมีใครบาง และใหทํา
หนาที่ อะไรบาง
4. ควรจัดการความรู้ให้ มีครบทุกหน่วยงานตาม
โครงสร้ าง

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
วัน เดือน ป
1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการ คต.58 – กย.59
จัดทําแผนปฏิบัติการเขียนโครงการ และ
การรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาส
และประจําป

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารและ
ยุทธศาสตร

2. เลขาคณะกรรมการบริหารกําหนดวาระ
และประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในการติดตามงานตางๆเขาวาระ
กรรมการบริหาร

กลุมบริหารและ
ยุทธศาสตร

3.งานจัดการความรูดําเนินการจัดการ
ความรูใหครอบคลุมตามผังโครงสรางของ
การดําเนินงาน

คต.58 – กย.59

แผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร

1

แผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะในการประเมิน (ระดับหลักสูตร)จากขอเสนอแนะการประเมินปการศึกษา 2557 ปรับปรุง ปการศึกษา 2558
องคประกอบ (1)
องคประกอบที่ 1 การ
กํากับมาตรฐาน

จุดที่ควรพัฒนา (2)
-

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง (3)
-

กิจกรรมที่จะดําเนินการ (4)
-

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 1. การพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนตามผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)

1. อาจารยประจําหลักสูตรควรนําผล
การประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF) ไปใชในการวางแผนเพื่อ
พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพเพิม่ มาก
ขึ้น

1. นําผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบTQF มา
วิเคราะห ผลการเรียนรูที่ควรพัฒนาใหครอบคลุมทั้ง 6ดาน
2. ประชาสัมพันธใหอาจารยผูรับผิดชอบและผูสอนทราบ
เพื่อรวมวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหสอดคลองกับผลการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาเพื่อพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ
3. ติดตามการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบTQF
ภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

องคประกอบที่ 3
นักศึกษา

1. ควรวิเคราะหระบบและกลไกการรับ
นักศึกษา การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา เพื่อใหกระบวนการดําเนินงาน
สงผลใหอัตราการคงอยูของนักศึกษา
สูงขึ้น เชน กระบวนการรับนักศึกษาจะ
ทําอยางไรใหผูเรียนไมเปลี่ยนใจลาออก
ระหวางปการศึกษา

1. การสงเสริมความสามารถ
พิเศษและทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

วัน เดือน ป (5)

ตค.58 – กย.59

โครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาหลักสูตร
ตค.58 – กย.59
ตาง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนกและการเตรียมความ
พรอมกอนเขาศึกษาประจําปการศึกษา 2559
1. ทบทวนระบบและกลไกการรับนักศึกษา
2. วิเคราะหกระบวนการรับและเตรียมความพรอมทีผ่ านมา
ควรพัฒนาปรับปรุงอยางไรใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดี การลา
ออสมเหตุสมผล
3.ประเมินผลกระบวนการดําเนินการ
4. นําผลการประเมินการมาพัฒนาในปตอไป
2. การจัดทําโครงการพัฒนานักศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษาสูการเปนบัณฑิตที่มีสมรรถนะโดด ตค.58 – กย.59
กิจกรรมที่วัด ควรแสดงใหเห็นวา
เดนดานการพยาบาลชุมชน บริการสุขภาพดวยจริยธรรม
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ และหัวใจความเปนมนุษย และทักษะ การเรียนรูในศตวรรษ
21 ใหชัดเจนทั้งดาน ICT literacy,
ที่ 21

ผูรับผิดชอบ (6)
กลุมวิชาการ

อ พิริยากร
อ.เสาวลักษณ
อ.น้ําทิพย
กลุมวิชาการ
งานทะเบียนและ
พัฒนานักศึกษา

อ.แกวจิต
อ.นิระมล

2

องคประกอบ (1)

องคประกอบที่ 4
อาจารย

จุดที่ควรพัฒนา (2)

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง (3)
scientific literacy, media literacy,
health literacy, life skill, carrier
skill และจัดใหมีการประเมินเมื่อสิ้น
ภาคการศึกษา/ปการศึกษาวาทักษะ
เหลานี้ผูเรียนเกิดมากนอยเพียงใดจะดี
ยิ่งฃึ้น รวมทั้งกําหนดวิธีการประเมิน
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยาง
เปนรูปธรรม

1. ภาระงานของอาจารยประจํา 1. ควรทบทวนภาระงานทั้งหมดของ
หลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตรใหเหมาะสม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติบทบาทหนาที่การ
บริหารหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรในการบริหารหลักสูตร

2. ควรวางแผนพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตรในการบริหารหลักสูตรให
ตอเนื่อง โดยเฉพาะอาจารยประจํา
หลักสูตรที่ไดรับการแตงตั้งใหม

กิจกรรมที่จะดําเนินการ (4)
วัน เดือน ป (5)
1. วิเคราะหทักษะการเรียนรูในศตวรรษที2่ 1 ทั้ง 4 ดาน ทุก
ชั้นป(P)
2. จัดทําแบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 (D)
3. ดําเนินการประเมินสมรรถนะที่ 21 กอนและหลังการ
พัฒนา (D)
4. กําหนดสมรรถนะที่จําเปนตองพัฒนาทั้งในและนอก
หลักสูตร (D)
5. ดําเนินกิจกรรมเสริมสมรรถนะที่สําคัญทั้งในและนอก
หลักสูตร (D)
6. ประเมินผลกระบวนการดําเนินการ(C)
7. นําผลการประเมินการมาพัฒนาในปตอไป (A)
1. วิเคราะหบทบาทและภาระงานงานของอาจารยประจํา
ตค.58 – กย.59
หลักสูตร(P)
2. นําผลการวิเคราะหมาวางแผนในการปรับบทบาทหนาที่
และภาระงานใหเหมาะสม (D)
3. ประชาสัมพันธใหอาจารยประจําหลักสูตรทราบแลปฏิบัติ
(D)
4. ติดตามการดําเนินงานอาจารยประจําหลักสูตร (C)
5. นําผลการประเมินการมาพัฒนาในปตอไป (A)
1.วิเคราะหความตองการพัฒนาของอาจารยประจําหลักสูตร เมย. - กย. 59
รายบุคคล
2.วางแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
ตามผลการวิเคราะหความตองการในการพัฒนารายบุคคล
เชนอาจารยที่ไดรับการแตงตั้งใหม มีระบบ Coaching โดย
การแตงตั้งพี่เลี้ยงที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

ผูรับผิดชอบ (6)

อ. สมใจ

งานพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

3

องคประกอบ (1)

จุดที่ควรพัฒนา (2)

3. เครื่องมือวัดความพึงพอใจ
และการพัฒนา/ปรับปรุงการ
บริหารหลักสูตรตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง (3)

กิจกรรมที่จะดําเนินการ (4)
วัน เดือน ป (5)
3. จัดสรรงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ประจําหลักสูตร
4.จัดทําแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาตนเองในการสรางผลงานทางวิชาการ/วิจัยอยาง
ตอเนื่อง
5. พิจารณาและประชาสัมพันธใหอาจารยประจําหลักสูตร
เขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา กับหนวยงานภายนอก ใน
เรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการศึกษา การพัฒนา
งานวิจัย
6. มีการสรางบรรยากาศทางวิชาการระหวางอาจารยและ
อาจารยประจําหลักสูตร โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง
วิธีการจัดการเรียนการสอนตางๆ ในการประชุมเวทีการจัด
ความรูสูแนวปฏิบัติทดี่ ี
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยประจําหลักสูตร
8. ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการการพัฒนาและสงเสริม
พัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรและปรับปรุงกระบวนการ
ตามขอเสนอแนะ
9. ถอดบทเรียนการดําเนินงานหรือ มีการจัดการความรู ใน
ระบบ
10. นําผลการถอดบทเรียน/การจัดการความรู ไปปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดี
3. ทบทวนเครื่องมือวัดความพึงพอใจตอ 1. วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหาร
ตค.58 – กย.59
การบริหารหลักสูตรของอาจารยประจํา หลักสูตรของอาจารยประจําหลักสูตรในปทผี่ านมา (P)
หลักสูตรใหตรงตามวัตถุประสงคที่
2. ทบทวนเครื่องมือวัดความพึงพอใจตอการบริหาร
ตองการวัด และควรนําผลการประเมิน หลักสูตรของอาจารยประจําหลักสูตรใหตรงตาม

ผูรับผิดชอบ (6)

อ.ดวงชีวัน

4

องคประกอบ (1)

องคประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผูเรียน

จุดที่ควรพัฒนา (2)
อาจารยประจําหลักสูตร

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง (3)
ความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตร
ของอาจารยประจําหลักสูตรเสนอ
ผูบริหาร และนําผลไปปรับปรุงการ
บริหารและพัฒนาอาจารยประจํา
หลักสูตร

กิจกรรมที่จะดําเนินการ (4)
วัตถุประสงคที่ตองการวัด (P)
3. ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ (D)
4. ประเมินกระบวนการดําเนินงาน (C )
5. เสนอตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เพื่อนําผลไป
ปรับปรุงการบริหารและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร (A)

วัน เดือน ป (5)

5.2 การเรียนการสอน

1. ในการตรวจสอบการจัดทํา มคอ 3, 4
, 5 และ 6 ควรเนนการตรวจสอบเชิง
คุณภาพโดยอาจมีรายละเอียด แนวทาง
เพิ่มเติมเพื่อใหกระบวนการตรวจสอบ
เชิงคุณภาพมีความสมบูรณและได มคอ.
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึน้ ตัวอยางเชน
Prerequisite การนําผลการประเมินมา
ใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
แนวทางการเขียนแผนการสอนรายวิชา
และรายบทใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารหลักสูตร บริหาร การ
ปลายกุมภาพันธ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาบริหารอาจารย พัฒนาอาจารย
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และ
2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการบริหารรายวิชา
และพัฒนาทักษะการทําแผนการสอนเพื่อรองรับการรับรอง
สถาบัน
1. ทบทวนระบบกลไกในการจัดทํา มคอ.3,4,5,6 (P)
2. ทบทวนแบบฟอรม การเขียน มคอ ,แผนการสอน ใหมี
ความสอดคลอง ทั้งผลการเรียนรู( LO) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู และการประเมินผล โดยผานการตรวจสอบและ
วิพากษจากผูเชี่ยวชาญ(P)
3. จัดทําคูมือการบันทึกขอมูลทั้งในเอกสารและใน
ฐานขอมูล TQF (D)
4. จัดระบบการกํากับและติดตาม มคอ 3-6 และแผนการ
สอนทุกภาคการศึกษา ตามแบบฟอรมการติดตาม ทุกภาค
การศึกษา (D)
5. ประเมินผลการดําเนินการงาน (C)
6 . การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน แนวทางการเขียนแผนการสอนรายวิชา และรายบทให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน (A)

ผูรับผิดชอบ (6)

1 อ.สรัญญา
2 อ.ปราณี
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องคประกอบ (1)

จุดที่ควรพัฒนา (2)

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง (3)
2. ในการทวนสอบการประเมินผล
ผูเรียน ควรพิจารณาระบุขั้นตอนการ
ตรวจสอบการลงคะแนนดิบ และการ
ประมวลผลคะแนนและลงบันทึกการ
ทวนทวนไวทุกครั้ง
3. ควรสังเคราะหผลการประเมินการ
เรียนการสอน หรือโครงการ ถามี
รายละเอียดขอยอยมาก ๆ โดยอาจจะ
จัดหมวดหมูประเด็นตางๆ ใหเห็นภาพ
ประเด็นหลักที่ควรนําพัฒนา

กิจกรรมที่จะดําเนินการ (4)
วัน เดือน ป (5)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล และทวน ตค.58 – กย.59
สอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
ประจําปการศึกษา
1. ทบทวนกระบวนการทวนสอบทั้งรายวิชาและระดับ
หลักสูตร(P)
2. แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบระดับรายวิชาและระดับ
หลักสูตร(D).
3. จัดทําคูมือการทวนสอบและประชาสัมพันธ (D)
4. ดําเนินการกํากับติดตามการทวนสอบ (D)
5. ประเมินผลกระบวนการดําเนินงาน (C
6. นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง (A)
มีแผนการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตค.58 – กย.59
เพื่อนําผลมาพัฒนาตามลําดับ

4. ควรพัฒนาแบบประเมินและวาง
แผนการประเมินความพึงพอใจตอ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ภาพรวมทั้งหมดโดยอาจจะประเมินปละ
1-2 ครั้งเพื่อนําขอมูลมาใชในการจัดทํา
แผนจัดหาทรัพยากรการเรียนรู
5. ในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบและ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการเขียนระบบและกลไก
กล ไ ก ต างๆ ค ว รใช ก ร อบ แ น ว คิ ด ตางๆ ควรใชกรอบแนวคิด ขอบเขต และวิธีการเขียนที่
ขอบเขต และวิ ธีการเขียนที่เ หมือนกั น เหมือนกัน
เช น มี PDCA จนถึ ง แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ร ว ม ทั้ ง พิ จ า ร ณ า ใ ห ชั ด เ จ น ถึ ง
วัตถุประสงค ผลลัพธที่คาดหวังจากการ
นําระบบไปใชเพื่อวางแผนกําหนดวิธีการ
ประเมิ น ผลลั พ ธ ที่ ชั ด เจนเป น รู ป ธรรม
และเห็นแนวโนมผลการดําเนินงาน

ตค.58 – กย.59

ผูรับผิดชอบ (6)
อ. ธิติพร

อ.รัชนี คุณเพียงใจ
(งานวิทยบริการ)

งานประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ
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องคประกอบ (1)
องคประกอบที่ 6 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู

จุดที่ควรพัฒนา (2)
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ขอเสนอแนะในการปรับปรุง (3)
1. วิทยาลัยมีความพรอมดานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทั้งหองสมุด
หองปฏิบัติการทางการพยาบาล และ
อาจารยที่มีศักยภาพ ควรเรงเสริมให
อาจารยใชสิ่งสนับสนุนที่วิทยาลัยมีให
นําไปสูการจัดการเรียนการสอนให
นักศึกษาไดใชวารสาร ตํารา ฐานขอมูล
สื่อ online ใหมากขึ้น จะชวยสงเสริม
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมที่จะดําเนินการ (4)
วัน เดือน ป (5)
1. - โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหทันสมัย ตค.58 – กย.59
และมีประสิทธิภาพสูง
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหเอื้อตอ
การบริหาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน
2. โครงการพัฒนาหองสมุดเพื่อเอือ้ ตอการเรียนรู
3. โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการทางการพยาบาลใหเอื้อตอ
การฝกทักษะทางการพยาบาล

ผูรับผิดชอบ (6)
อ.รัชนี และคณะ
คุณจตุพร และคณะ
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สรุปขอเสนอแนะภาพรวม ระดับหลักสูตร
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการทบทวนบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหชัดเจน เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนและเพื่อให
การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการมีสวนรวมและกํากับการดําเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละตัวบงชี้
๒. ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรทุกตัวบงชี้ควรมีการจัดทําแผนพัฒนา/ปรับปรุงตามผลการประเมินและนําเสนอตอผูบริหาร
เพื่อใหความเห็นชอบและดําเนินการใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมชัดเจน
๓. ควรมีการวิเคราะหความตองการในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตรในภาพรวม เพื่อนําสูการวางแผน สงเสริม และพัฒนาศักยภาพอาจารยประจํา
หลักสูตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยางตอเนื่อง เชน ดานการบริหารหลักสูตร ทิศทางและนโยบายในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การประกันคุณภาพคุณภาพหลักสูตร
๔. อาจารยประจําหลักสูตรควรตรวจสอบคุณภาพ มคอ. ๓ มคอ. ๔ ในทุกประเด็น เชน การกําหนดรายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Prerequisite ) ซึ่งไมสอดคลองกับ มคอ.
๒ เปนตน รวมทั้งตองมีการตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับที่กําหนดใน มคอ. 3,4
๕. ควรมีการวิเคราะหผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใหเปนหมวดหมูและจัดลําดับความสําคัญเพื่อนําไปสูการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ ในปการศึกษาถัดไป
5. ควรบูรณาการการทํางานรวมกันแบบองครวม เพื่อใหเขาใจความเชื่อมโยงของตัวบงชี้ นําไปสูการวางแผนและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
6. ควรมีการทํางานในเชิงระบบใหเห็นภาพชัดเจน หลักฐานที่สอดคลองกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
7. วิธีการเขียน การจัดทํา มคอ. ใหเปนแนวทางเดียวกัน กําหนดหลักเกณฑรูปแบบใหชัดเจน รวมทั้งมีการกํากับติดตามการจัดทํา มคอ. ใหชัดเจน ตรวจสอบหลักฐานให
เรียบรอยกอนขึ้น CHE

