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แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Quality Improvement Plan) 

 
 

ปีการศึกษา 2559 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 



2 
 

 
ค าน า 

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเครือข่าย
วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องจึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2559 ฉบับนี้ขึ้น โดยน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีเป็น
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาประกอบการพิจารณา  
  แผนพัฒนาคุณภาพฉบับบนี้ประกอบด้วยข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน โดยจัดท าเป็นกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ วันท่ีด าเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้สามารถติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

           (นางธรณิศ  สายวัฒน์) 
                                                                                              รองผู้อ านวยการกลุม่พัฒนาคุณภาพ 

                                                                                               ธันวาคม 2559 
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สารบัญ 
              หน้า 

ค าน า 

แผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร                      4-12   

แผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน                                                                                                         13-17 
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แผนพัฒนาคุณภาพระดบัหลักสูตร 
แผนการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสตูรจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีอาจารย์ประจ า

หลักสูตร  8 คนควรก าหนดบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ/ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้
ชัดเจนในแต่ละคน ต้องท าอะไรบ้างในการบริหาร
หลักสูตร และใช้การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่
ละครั้ งมาวางแผนก ากับติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ 
   กรณีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่วิทยาลัยด าเนินการอยู่
ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้อง
ก าหนดวาระของตนเองให้ชัดเจนว่าจะแจ้งเพื่อทราบ
เรื่องอะไรบ้าง จะพิจารณาเรื่องอะไรบ้างให้ชัดเจน และ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตอ้งให้เวลาในการประชุม
กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เพียงพอ ถ้าเวลาน้อย
เพราะมีเรืองของชุดคณะกรรมการมากควรแยกประชุม
เฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย รองฯกลุ่ม
วิชาการ อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวหน้าภาควิชาและ
งานท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร 
2. ก าหนดวาระการประชุมให้ชัดเจน ประกอบด้วย 
การวางแผน การก ากับ และติดตามผลการด าเนินงาน 
ตามการประกันคุณภาพการศึกษา 

กันยายน – ธันวาคม 
2559 

อ.สมใจ 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

ควรน าผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มาวิเคราะห์แต่ละด้านและน า
ผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการพัฒนาจุดอ่อน 

1. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณลักษณะแห่งชาติครบ 6 ด้าน 
2. มอบผู้รับผิดชอบว่าจุดเด่นที่ได้คะแนนมากจุดอ่อน

มกราคม – พฤษภาคม
2560 

อ.พรรณภิา 
อ.กล้วยไม ้
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
และส่งเสริมจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้กระบวนการ
คุณภาพครบวงจร PDCA 

ที่ได้คะแนนต่ าคือข้อใดและน ามาจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษา 
3. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
1. ระบบและกลไกการรับนักศึกษาและการ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา  
2. การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษา 
3.การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. อาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ควรวิเคราะห์ระบบและกลไกการรับนักศึกษาและ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา การส่ งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา เพื่อให้กระบวนการด าเนินงานส่งผลให้อัตรา
การคงอยู่ของนักศึกษาสูงขึ้น และการรับนักศึกษา
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เช่น กระบวนการเตรียมความ
พร้อมจะท าอย่างไรให้ผู้เรียนไม่เปลี่ยนใจลาออกในปี
การศึกษาแรก 

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบและ
กลไกโดยให้ผู้รับผิดชอบระบบและกลไกทุกระบบ
วิเคราะห์ระบบและกลไกการด าเนินงานของตนเอง
พร้อมก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ 

พฤษภาคม 2560 อ.ธรณิศ 
 
 
 
 
 

2. ควรรับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนหรือปรับแผนการ
รับนักศึกษาให้เป็นไปตามสถานการณ์และบริบท 

โครงการรับสมัครนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนหรือปรับ
แผนการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามสถานการณ์และ
บริบท 

มกราคม – กรกฎาคม 
2560 

อ.พรรณภิา 
อ.พิริยากร 
 

3.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมี การวิ เคราะห์
สมรรถนะ/ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการ
พัฒนาในภาพรวมและในรายชั้นปี รวมทั้งจัดท าแผนการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาแต่ละช้ันปีให้
ชัดเจน โดยจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมกลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิเคราะห์สมรรถนะ/ทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ที่ต้องการพัฒนาใน
ภาพรวมและในรายชั้นปี  
2. จัดท าแผนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ส าหรับ
นักศึกษาแต่ละช้ันปีครอบคลุมกลุ่มทักษะชีวิตและ
อาชีพ กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยด าเนิน
โครงการพัฒนาสมรรถนะ/ทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาในหลักสูตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 

พฤศจิกายน- ธันวาคม
2559 

อ.สมใจ 
อ.พรรณภิา 
 
 
 
 
 
 

4. ควรก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดผลส าเร็จของการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ ให้ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็น

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดผลส าเร็จของ
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ ที่สะท้อนผลส าเร็จของ

พฤศจิกายน- ธันวาคม
2559 

อ.สมใจ/ 
อ.พรรณภิา 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
ผลส าเร็จของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ที่ก าหนดไว้  ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษ  ทักษะ
การคิดวิเคราะห์และทักษะชีวิตและอาชีพ 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีก าหนด
ไว้ ได้แก่ ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดวิเคราะห์
และคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ทักษะชีวิตและอาชีพ 

 
 
 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีการพัฒนาเครื่องมือใน
การประเมินสมรรถนะ/ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และรูปแบบการประเมินที่หลากหลายสอดคล้องกับ
บริบท/สถานการณ์จริง 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพัฒนาเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ/
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และรูปแบบการ
ประ เ มิ นที่ ห ล าก หล ายส อด คล้ อ ง กั บ บริ บท /
สถานการณ์จริง 

พฤศจิกายน- ธันวาคม
2559 

อ.สมใจ 
อ.พรรณภิา 
 

6. เมื่อสิ้นปีการศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีการ
ประเมินสมรรถนะ/ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักศึกษา เพื่อจะได้ทราบผลการพัฒนา/สมรรถนะ
ว่าเกิดมากน้อยแค่ไหน และประเด็นท่ีต้องพัฒนาเพิ่มขึ้น 

5. เมื่อสิ้นปีการศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ด าเนินการประเมิน
สมรรถนะ/ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของ
นักศึกษา เพื่อจะได้ทราบผลการพัฒนา/สมรรถนะ 
และประเด็นท่ีต้องพัฒนาเพิ่มขึ้น 

ครั้งท่ี 1 มกราคม 2560 
ครั้งท่ี 2 กรกฎาคม 
2560 

อ.สมใจ/ 
อ.พรรณภิา 
 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีการทบทวนบทบาท
และหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ชัดเจนว่าแตกต่างจากอาจารย์อื่น เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา
ครอบครัวเสมือนอย่างไร และให้อาจารย์ทุกคนท า
บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเฉพาะด้านวิชาการให้เตม็ที่ 
เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า 
รวมทั้งส่งเสริมพัฒนานักศึกษาที่มีผลการเรียนดีให้ดี
ยิ่งขึ้น เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านการเรียนของ
นักศึกษา 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแนะแนวและให้
ค าปรึกษา 
2. จัดท าเครื่องมือประเมินการให้ค าปรึกษาทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

มิถุนายน 2560 อ.พรรณภิา 
อ.นิระมล 
 
 
 
 
 
 
 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีการพัฒนาเครื่องมือ
การประเมินการให้ค าปรึกษา 

งานให้ค าปรึกษาวางแผนร่วมกับอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในการพัฒนาเครื่องมือการประเมินการให้
ค าปรึกษา มคอ. 6 

มกราคม 2560 อ.พรรณภิา 
อ.นิระมล 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 



7 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ ควรมีการทบทวน วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา

ตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีการจัดท าแผน
บริหาร และแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรแยกจาก
อาจารย์ประจ าให้ชัดเจน 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและงานบริหารทรัพยากรบุคคลวางแผน
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยการ
วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร วางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เพื่อพัฒนาตนเองในการสร้างผลงาน
ทางวิชาการ/วิจัยอย่างต่อเนื่อง  
2.คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ งานแผน  และงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลพิจารณากลั่นกรองแผน
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรขอเสนอ
อนุมัติแผน และอนุมัติแผนโดยผู้อ านวยการ  
 3. ด าเนินการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ประจ าหลักสูตรโดยประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา กับหน่วยงาน
ภายนอก ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การ
พัฒนางานวิจัย           
4. งานบริหารทรัพยากรบุคคลประเมินผลการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและงานบริหารทรัพยากรบุคคลประเมิน
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาต่อระบบการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

มีนาคม 2560 อ.วิไลวรรณ 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
1. การก าหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของ 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรร่วมกันวิเคราะห์ผลลัพธ์การด าเนินงานของ
มกราคม. – มีนาคม 
2560 

อ.สมใจ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
กระบวนการ  
2. การปรับปรุงกระบวนการ 
3. การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของการ        
บูรณาการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่น 
4. การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร 

ประจ าหลักสูตรควรร่วมกันวิเคราะห์ผลลัพธ์การ
ด าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพในการ
บริหารหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน เพ่ือน ามาก าหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์
ของกระบวนการให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่
สามารถวัดผลได้ และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการให้
ประเมินผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
หรือไม่ และทบทวนว่าขั้นตอนใดที่ส่งผลให้ผล
ลัพธ์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามท่ีก าหนด 

แต่ละตัวบ่งช้ีคุณภาพในการบริหารหลักสูตร การเรียน
การสอนการประเมินผู้ เ รียน เพื่อน ามาก าหนด
เป้าหมายหรือผลลัพธ์ของกระบวนการให้ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมที่สามารถวัดผลได้ 
2. เมื่อสิ้นสุดกระบวนการให้ประเมินผลลัพธ์ว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ และทบทวนว่าขั้นตอน
ใดท่ีส่งผลให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรควรก าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลที่แสดงผลให้
เห็นชัดเจนจากการปรับปรุงกระบวนการว่าท าให้เกิดผล
ลัพธ์การด าเนินงานท่ีดีขึ้นอย่างแท้จริงอย่างไร 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรก าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลที่แสดงผลให้
เห็นชัดเจนจากการปรับปรุงกระบวนการว่าท าให้
เกิดผลลัพธ์การด าเนินงานท่ีดีขึ้นอย่างแท้จริงอย่างไร 

พฤศจิกายน-  ธันวาคม
2559 

อ.สมใจ/อ.ธรณิศ 
 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรควรร่วมกันวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มุ่งหวัง
พัฒนานักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การกับพันธกิจอื่น เพื่อให้ผลส าเร็จของการบูรณาการ
เกิดประโยชน์และคุณค่าในการพัฒนานักศึกษา  

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรด าเนินการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
มุ่งหวังพัฒนานักศึกษาด้วยการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการกับพันธกิจอื่น เพื่อให้ผลส าเร็จของ
การบูรณาการเกิดประโยชน์และคุณค่าในการพัฒนา
นักศึกษา 

พฤศจิกายน-  ธันวาคม
2559 

อ.สมใจ 
 

4. งานวิชาการและงานพัฒนาบุคลากร ควรเร่งจัดท า
ฐานข้อมูลที่ เกี่ยวกับงานวิชาการ และฐานข้อมูล
บุคลากรให้เป็นปัจจุบัน โดยประสานความร่วมมือให้
บุคลากรด าเนินการลงข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง 

งานส่งเสริมการศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยเน้นงานวิชาการและงาน
พัฒนาบุคลากร ในการจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงาน
วิชาการ และฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบันและ
ประสานความร่วมมือผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลต่างๆเข้า
ร่วมพัฒนาและลงข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง 

9-11 พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 

อ.ธรณิศ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
     นอกจากนี้งานส่งเสริมการศึกษาจัดท าโครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเพื่อสนับสนุน
ระบบเครือข่าย อุปกรณ์เช่ือมต่อสัญญาณให้ลงข้อมูล
และการเช่ือมต่อข้อมูลมีความเสถียร 

 
พฤศจิกายน 2559- 
กันยายน 2560   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     

 1. ควรมีการรวบรวมข้อมูลและรายงานอย่างเป็นระบบ
ที่สะท้อนถึงความเพียงพอและเหมาะสมของสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในด้านการเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานและความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์
เพื่อน ามาวางแผนพัฒนาต่อไป 

   งานส่งเสริมการศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ โดยเน้นงานวิชาการและ
งานพัฒนาบุคลากร ในการจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ
งานวิชาการ และฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน
และประสานความร่วมมือผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลต่างๆ
เข้าร่วมพัฒนาและลงข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง 
    งานส่งเสริมการศึกษาจัดท าโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนระบบ
เครือข่าย อุปกรณ์เช่ือมต่อสัญญาณให้ลงข้อมูลและ
การเช่ือมต่อข้อมูลมีความเสถียร 
    งานส่งเสริมการศึกษารวบรวมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ส าคัญของวิทยาลัยและวิเคราะห์เทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานพร้อมน าความคิดเห็นจากผลการ
ประเมินผู้ ใ ช้บริการมาวางแผนในการพัฒนาใน
ปีงบประมาณ 2561 

9-11 พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 
 
พฤศจิกายน 2559- 
กันยายน 2560 
 
 
 
พฤศจิกายน 2559- 
กันยายน 2560     

อ.ธรณิศ 

1. การรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณา
ความเพียงพอและเหมาะสมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
2. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

2.ควรแสดงข้อมูลรายละเอียดกระบวนการปรังปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ตามผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยใช้ข้อมูลผลการประเมินมาเป็นต้นเรื่องของหลักการ
และเหตุผลเช่ือมโยงกับกิจกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในแผนงานโครงการโดยเฉพาะในการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 

งานส่งเสริมการศึกษาน าความคิดเห็นจากผลการ
ประเมินผู้ใช้บริการมาเขียนเป็นหลักการและเหตุผล
เชื่อมโยงกับกิจกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในแผนงานโครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ในห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ความรู้ ในแผนปฏิบัติการ

พฤศจิกายน 2559- 
กันยายน 2560     

อ.ธรณิศ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
ปีงบประมาณ 2560 พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการกับปีที่ผ่านมา
และน าผลการประเมินการด าเนินงานของปีการศึกษา 
2559 มาวางแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ 2561 ปี
การศึกษา 2560 

3. ควรจัดหาฐานข้อมูลทางวิชาการ และ E-book 
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เปิดโอกาสให้บริษัทที่จ าหน่ายฐานข้อมูลทางวิชาการ 
และ E-book มาน าเสนอฐานข้อมูลและให้อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทดลองใช้ ร่วมกับการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการจัดซื้อ เสนอคณะกรรมการสิ่ง
สนับสนุน คณะกรรมการบริหารวิทยาลั ย หาก
เห็ นชอบน า เ ข้ า เป็ นแผนปฏิ บั ติ ก า รประจ า ปี
งบประมาณ 2561 

พฤศจิกายน 2559-
กันยายน 2560 

อ.ธรณิศ 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 1. ควรปรับปรุงนโยบายด้านการจัดการเรียนการสอนที่
ก า ห น ด โ ด ย ผู้ อ า น ว ย ก า ร วิ ย า ลั ย แ ล ะ ค ณ ะ
กรรมการบริหารวิทยาลยั ให้เป็นนโยบายเดียว และปรับ
ลดหาข้อความที่ซ้ าซ้อน มุ่งเน้นช้ีทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานของหลักสูตรให้ชัดเจน 

จัดประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมก าหนด
นโยบายวิทยาลัยฯ ในสอดคล้องกับนโยบายของ พรบ.
การศึกษา และของสถาบันพระบรมราชชนก แบบมี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ช้ีทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานของหลักสูตรอย่างชัดเจน 

มกราคม – พฤษภาคม 
2560 

อ.วิไลวรรณ 

 2. การก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ของกระบวนการ 
ควรเริ่มจากการวิเคราะห์ว่าแต่ละกระบวนการในแต่ละ
ตัวบ่งช้ี ต้องการผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อะไรบ้าง และต้องเป็นผลลัพธ์ที่ท้าทาย สามารถวัดได้ 
หากผลการประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
จะต้องระบุเหตุผลหรือทิศทางที่จะไปของเป้าหมายนั้น 

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบและ
กลไกโดยให้ผู้รับผิดชอบระบบและกลไกทุกระบบ
วิเคราะห์ระบบและกลไกการด าเนินงานของตนเอง
พร้อมก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ 

พฤษภาคม 2560 อ.ธรณิศ 
 
 
 
 
 

 3. การประเมิน/ทบทวนกระบวนการ ควรก าหนดวิธีการ
รวบรวมข้อมูลที่แสดงให้ เห็น ชัดเจนว่า  ในแต่ละ
กระบวนการเกิดหรือไม่ เกิดประสิทธิผลของการ
ด าเนินงาน และจะปรับปรุงกระบวนงานแต่ละขั้นตอน

จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบและ
กลไกโดยให้ผู้รับผิดชอบระบบและกลไกทุกระบบ
วิเคราะห์ระบบและกลไกการด าเนินงานของตนเอง
พร้อมก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานทั้งเชิงคุณภาพ

พฤษภาคม 2560 อ.ธรณิศ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
อย่างไร ไม่ใช่ระบุเป็นข้อเสนอแนะ ในกระบวนงานที่ยัง
ไม่บรรลุเป้าหมายของกระบวนการ ต้องทบทวนเพราะ
แสดงถึ งกระบวนงานนั้นยั ง ไม่ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

และเชิงปริมาณ  
 
 

 4. นักศึกษาสอบผ่านทักษะภาษาอังกฤษของสถาบัน
พระบรมราชชนกได้น้อยมากจากผลการประเมินใน
เดือนกันยายน มีนักศึกษาทุกช้ันปีสอบผ่าน 10 คน ส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับ Lower Intermedate วิทยาลัยควร
ก าหนดนโยบาย ทิ ศทางการพัฒนาทั กษะด้ าน
ภาษาอังกฤษให้ชัดเจน และวางแผนพัฒนาแต่ละชั้นปีให้
ต่อเนื่อง และมีโปรแกรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ด้วยจะดีมาก 

1. โครงการประเมิน และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาพยาบาลกิจกรรม 
   1.1 วิ เคราะห์ผลการสอบ O-net/Gat,Pat วิชา
ภาษาอังกฤษ นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
   1.2 ทดสอบภาษาอังกฤษข้อสอบ สบช.ครั้งที่ 1 ทุก
ช้ันป ี
   1 .3 ก าหนดเป้ าหมายการพัฒนาทักษะด้ าน
ภาษาอั ง กฤษและวา งแผนพัฒนาทั กษะด้ า น
ภาษาอังกฤษทุกช้ันปีทั้งในและนอกหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
   1.4 ทดสอบภาษาอังกฤษข้อสอบ สบช.ครั้งที่ 2 
   1.5 จัดท าชุดข้อสอบรวบยอดทุกช้ันปี (4 ชุด) 
   1.6 สิ้นสุดปีกาดรศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษ 

 อ.พรรณภิา 
อ.พิริยากร 
 

 5. การเขียนรายงานประเมินตนเอง ควรเขียนให้เห็นว่า
ปัญหาที่ยกมาจากผลการประเมินในปีที่ผ่านมานั้น มี
อะไรบ้าง โดยต้องยกมาให้ครบถ้วน และมาด าเนินการ
ตามกระบวนการแล้วผลเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร
ระหว่างการด าเนินการอีก ได้แก้ไขอย่างไร ผลการ
ด าเนินงานเป็นอย่างไร รวมทั้งการประเมินเป้าหมายเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ให้เห็นชัดเจน และต้องทบทวน
กระบวนงานว่าจะต้องปรับปรุงอย่างไร ให้เห็นเป็นวงจร
คุณภาพทั้งกระบวนการหลัก และกระบวนการย่อยๆ  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากวิทยาลั ย
เครือข่าย (necnet) โดยเน้นการเขียนรายงาน
ประเมินตนเอง ที่เน้นการเขียนให้เห็นว่าปัญหาที่ยกมา
จากผลการประเมินในปีท่ีผ่านมานั้น มีอะไรบ้าง อย่าง
ครบถ้วน และน าไปด าเนินการตามกระบวนการแล้ว
ผลเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรระหว่างการด าเนินการ
อีก ได้แก้ไขอย่างไร ผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร 
ตลอดถึงการประเมินเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิง

4 – 6 กันยายน 
2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ธรณิศ 



12 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
คุณภาพ ที่ ชัดเจน และจัดโครงการประชุมเ ชิง
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระบบและกลไกโดยให้ผู้รับผิดชอบ
ระบบและกลไกทุกระบบวิเคราะห์ระบบและกลไกการ
ด าเนินงานของตนเองพร้อมก าหนดเป้าหมายการ
ด าเนินงานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อทบทวน
กระบวนงานว่าจะต้องปรับปรุงอย่างไร ให้เห็นเป็น
วงจรคุณภาพทั้งกระบวนการหลัก และกระบวนการ
ย่อยๆ 
 

พฤษภาคม  2560 
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แผนพัฒนาคุณภาพระดบัสถาบัน 
แผนการพัฒนาคุณภาพระดับสถาบันจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1. ระบบการให้ค าปรึกษา 
2. การประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

1.ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุก
ค าสั่ งเ พ่ือลดความซ้ าซ้อน ชี้ชัดในบทบาท
หน้าที่ 
2.ทบทวนวัตถุประสงค์ ดัชนีวัดความส าเร็จ 
และเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สะท้อน
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามกรอบ TQF และ
ส อด ค ล้ อ ง กั น   โ ด ย วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ดั ช นี
ความส าเร็จของโครงการต้องบรรลุวัตถุประสงค์ 
ดั ชนี วั ดความส า เ ร็ จของแผนการ พัฒนา
นักศึกษา 

1. ทบทวนค าสั่ง และบทบาทหน้าทีอ่าจารย์ที่ปรึกษา โดย
ก าหนดให้อาจารย์ต่อนักศึกษา 1 : 10 และประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน 
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวให้ค าปรึกษา 

ต.ค.59 
 
 
มิ.ย.59 

อ.พรรณภิา 
อ.นิรมล 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิของงานวิจัย 

1.พัฒนาระบบและกลไก  เ พ่ือช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิของงานวิจัย ให้สอดคล้องและ
ครอบคลุมกับประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี ขอนแก่น เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของ
การใช้ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2559  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยเจ้าหนา้ที่
คลินิกวิจัย วางแผนพัฒนาระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 
2560 ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
    1. การน าผลงานวิจัยและผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ 
    2. การเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
    3. การขอใช้ข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

พ.ย. 59 – ก.ย.60 อ.ศุภวด ี
งานวิจัยผลงาน
วิชาการและวิเทศ
สัมพันธ์ 

 2.พัฒนาแนวทางการด าเนินงานในระบบและ 1. พัฒนาแนวทางการด าเนินงานในระบบและกลไกคุ้มครอง   
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
กลไกคุ้มครองสิทธิฯ ได้สามารถใช้เป็นแนว
ปฏิบัติได้จริง(มี how to) 

สิทธิฯ โดยค านึงถึงวิธีการของการคุ้มครองสิทธิโดยจัดท า
เป็น Flow chart ที่อธิบายการด าเนินการตามขั้นตอนของ 
PDCA 
2. พัฒนาแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิงานวิจัย
และผลงานวิชาการ เช่น แบบขอใช้งานวิจัยและผลงาน
วิชาการ เป็นต้น 

 3. ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทุกคนรู้จักระบบ
และกลไก/แนวปฏิบัติในหารคุ้มครองสิทธิฯ 

จัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้อาจารย์ทุกคนทราบถึงระบบ
และกลไก/แนวทางปฏบิัติในการคุม้ครองสิทธิฯ ที่
หลากหลาย ดังน้ี 
   1. แจ้งแนวทางระบบและกลไก/แนวปฏิบัติในการคุ้ม
ครอบสิทธิฯ ในการประชุมประจ าประจ าเดือนและสรุปผล
การคุ้มครองสิทธ์ิฯ ทุกเดือน 
   2. บรรจุระบบและกลไก/แนวปฏิบัติในการคุม้ครองสิทธิฯ 
ในคู่มือบริหารงานวิจัยและผลงานวิชาการ ฉบับปรับปรุง
เดือน มกราคม 2560 
   3. ประชาสัมพันธ์ ระบบและกลไกในการคุม้ครองสิทธิ
ของงานวิจัย ให้สอดคล้องและครอบคลุมและประกาศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เรื่อง การคุ้ม
ครอบสิทธิของการใช้ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงาน
สร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2559 www.bcnkk.ac.th  ของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

  

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
แนวทางเสริมจุดเด่น 1.ขยายการพัฒนาชุมชนเป้าหมายให้เกิดความ

เข้มแข็งในพ้ืนที่อ่ืน ๆ  
2.พัฒนาให้ เป็นชุมชนต้นแบบในการดูแล
ผู้สูงอายุในระดับชาติและพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติ

1. จัดท าแผนการพัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอายุในชุมชน
พื้นที่ เขต 7 ของ 4 จังหวัด 11 ต าบล โดยจัดท า MOU และ
ประชุมการส ารวจสถานการณเ์พื่อวางแผนด าเนินการตาม
แผนงานท่ีตั้งไว ้
2. วางแผนและด าเนินการถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบ เพื่อ

วันท่ี 25  พ.ย.59 และ  
วันท่ี 13 – 14 ธ.ค.59 

อ.ศุภวด ี
งานบริการ
วิชาการ 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
ที่ดีในด้านการบริการวิชาการ เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ในปีงบประมาณ 2560 

 
 

องค์ประกอบท่ี 4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางเสริมจุดเด่นที่คณะกกรมการ
บริหารวิทยาลัยเพิ่มเติม 

พัฒนานวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
ขอนแก่นในการส่งเสริมสุขภาพให้ชัดเจน 

โครงการสืบสานและอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมภมูิปัญญา
ท้องถิ่นอีสานสู่การสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน 
 

ต.ค.59 – ธ.ค. 59 อ.พรรณภิา 
อ.สายใจ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการ แผนงานและโครงการ 

ท บ ท ว น วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง
แผนปฏิบัติการและแผนงาน รวมทั้ งของ
โครงการและกิจกรรมที่สะท้อนถึงผลการ
ปฏิบัติงานจริง 

จัดประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนของวิทยาลัยฯในการ
ทบทวนวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมทีส่ะท้อนถึงผลการปฏิบตังิานจริงของแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2560   

ธันวาคม 59-มีนาคม 60 อ.วิไลวรรณ 

ภาพรวมสถาบัน 
แนวทางเสริมจุดเด่น  
 

1. แสวงหามาตรการถ่ายทอดวัฒนธรรมการ
ท างานสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

วิทยาลัยมีการวิเคราะห์คณุวุฒิและจ านวนบุคลากรและมี
แผนในการสรรหาการพัฒนาบุคลากรทั้งสมรรถนะและ
พัฒนาคุณวุฒิอย่างมีระบบ ท้ังแผนประจ าปีและแผนระยะ
ยาว 5 ป ี

 อ.วิไลวรรณ 
 
 

 2. ขยายการพัฒนางานวิจัยมุ่งเผยแพร่ผลงา
วิชาการในเวทีระดับชาติ และวารสารที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ สกอ. 
 

1. วิทยาลัยทบทวนนโยบาย ทิศทางการท าวิจัย และผลงาน
วิชาการ รวมทั้งเป้าหมายการผลติและเผยแพรผ่ลงานวิจยั 
ผลงานวิชาการ และประชาสัมพันธ์ 
1. วิทยาลัยทบทวนนโยบาย ทิศทางการท าวิจัย และผลงาน
วิชาการ รวมทั้งเป้าหมายการผลติและเผยแพรผ่ลงานวิจยั 
ผลงานวิชาการ และประชาสัมพันธ ์
2. วิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย ดังนี ้
   2.1 ทบทวนและประเมินสิ่งสนบัสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ เช่น  ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือศูนย์ให้

 อ.ศุภวด ี
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจยั ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจยั กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมการท า
วิจัย  
   2.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  
   2.3 จัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมเป็น
คณะกรรมการวิชาการพิจารณาโครงร่างการวิจัย แหล่ง
เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ 
   2.4 จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญให้การปรึกษาวิจัยและตรวจสอบ
คุณภาพผลงานวิจัย 
   2.5 สรรหาแหล่งเผยแพรผ่ลงานวิจัยและประชาสมัพันธ์
แก่อาจารย ์
   2.6 สร้างขวัญก าลังใจและยกยอ่งนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
และผลงานวิชาการดเีด่น  
   2.7 ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน 
   จากแนวทางพัฒนาดังกล่าวข้างต้นวิทยาลัยได้จดัท า
โครงการพัฒนาดา้นการวิจัย จ านวน 3 โครงการ ได้แก ่
  1.โครงการแผนยุทธศาสตร์  1 โครงการ 
     1.1 โครงการสนับสนุนการผลติผลงานวิจยัที่มีคณุภาพ
เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ใหเ้ป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  2. โครงการแผนงานประจ า 1 โครงการ 
      2.1 โครงการก ากับติดตามและสนบัสนุนการ
ด าเนินงานผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และการ
เผยแพร่ทีม่ีคุณภาพ   

 3. ขยายเครือข่ายความร่วมมือในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในการพัฒนาการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผลงานวิจัยร่วมกับ
สถานบริการสุขภาพท่ีเป็นแหล่งฝกึหลักของวิทยาลัย ได้แก่ 
โรงพยาบาลอุบลรตัน์ โรงพยาบาลชนบท และ โรงพยาบาล

 อ.ศุภวด ี
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ขอนแก่น เป็นต้น 

 
วิทยาลัยมเีครือข่ายความร่วมมือในการท าวิจัยเพื่อสร้าง
เสรมิสุขภาพของคนในชุมชน ได้แก่   
1.สถานบริการแหล่งฝึก   
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  โรงพยาบาลหนองสองห้อง  
โรงพยาบาลชนบท  โรงพยาบาลอบุลรัตน์  และโรงพยาบาล
ยางตลาด  และ   
2.สถาบันการศึกษา ได้แก่  วิทยาลัยพยาบาลอุดรธานี   
3.เครือข่าย DHS   เช่น  รพ.สต. บ้านหนองเขียด  อ. ชุมแพ 
จ.ขอนแก่น 

การก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมาย ของแผนงาน/โครงการ 
และกิจกรรม 
 

ทบทวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ
การ แผนงาน โครงการ โดยการก าหนด
วัตถุประสงค์และตั วชี้ วั ดที่ สอดคล้องกับ
กิจกรรม และเครื่องมือในการประเมินผล 
 

จัดประชุมคณะกรรมการจดัท าแผนของวิทยาลัยฯในการ
ทบทวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
2560  โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดทีส่อดคล้อง
กับแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม และเครื่องมือในการ
ประเมินผล(KPI  templet) ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2560   

             ธันวาคม 59 อ.วิไลวรรณ 

 
 


