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แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Quality Improvement Plan) 

 
 

ปีการศึกษา 2560 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 
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ค าน า 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ(Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ขึ้น โดยน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการมาประกอบการพิจารณา  
  แผนพัฒนาคุณภาพฉบับบนี้ประกอบด้วยข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน โดยจัดท าเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการ 
วันที่ด าเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้สามารถติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

           (นางธรณิศ  สายวัฒน์) 
                                                                                              รองผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพ 

                                                                                               มกราคม 2560 
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สารบัญ 
               

                                                                                                                        หน้า 
ค าน า 
แผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร                     4-9      
แผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน                                                                                                              10-14                 
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แผนพัฒนาคุณภาพระดบัหลักสูตร 
แผนการพัฒนาคุณภาพระดบัหลักสูตรปีการศึกษา 2560 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2559 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

- - - - - 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
- ผลการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพในครั้งแรกค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 
คือ 55.19 ซึ่งยังต่่ากว่าเกณฑ์ขั้นต่่าของ
สภาการพยาบาล 

- อาจารย์ประจ่าหลักสูตรควรวิเคราะห์ผลการสอบเพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และเช่ือมโยง
ความรู้สู่การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาการ
พยาบาลอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุและวางแผนยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาปรับปรุงผลการสอบการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพให้บรรลุเป้าหมายที่ก่าหนด 
2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร
พัฒนาปรับปรุงระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม ให้
นักศึกษามีความรู้และเช่ือมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ โดยเน้นการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง และให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ก่าหนด 
3.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่ากับติดตามให้มีการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และเช่ือมโยงความรู้สู่การ
ปฏิบัติ โดยเน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง และให้สอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก่าหนด 
4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาทบทวนความรู้รวบยอดก่อนนักศึกษา
ฝึกปฏิบัติ  
5.เพิ่มศักยภาพนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ในการสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพ โดยการทบทวนความรู้จากผู้เช่ียวชาญ  ฝึกท่า
แบบทดสอบ online และ ทดสอบขอ้สอบ เครือข่าย และสถาบัน
พระบรมราชชนก 

สิงหาคม 2560 ถึง 
กรกฎาคม 2561 

อ.สุจินดา 
อ.สมใจ(ก่ากับ) 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
- การก่าหนดเป้าหมาย/ผลลัพธ์ของ
กระบวนการยังไม่สะท้อนคุณภาพการ
ด่าเนินงาน ท่าให้การวิเคราะห์ข้อมูลไม่
ชัดเจนที่จะน่าไปสู่การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการอย่างต่อเนื่อง 
- แต่ละขั้นตอนของกระบวนการยังไม่มี
รายละเอียดในการด่าเนินงานท่ีชัดเจน 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และการประเมินผลลัพธ์ของการ
พัฒนาที่มีการประเมินเฉพาะความพึง
พอใจและจ่านวนนักศึกษาที่ เข้าร่วม
โครงการ 

- ควรก่าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ/ผลลัพธ์ของกระบวนการ
ด่าเนินงานให้ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบผลการ
ด่าเนินงานท่ีก่าหนด เพื่อน่าไปสู่การพัฒนาการด่าเนินงานให้
มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เช่น การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาทุกช้ันปี วางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาทั้งใน
และนอกหลักสูตรอย่างชัดเจน เพื่อสามารถวัดผลลัพธ์ของ
การพัฒนาที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยมีการ
ประเมินผลลัพธ์ของการพัฒนาที่หลากหลายไม่เฉพาะแต่
เพียงความพึงพอใจหรือจ่านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เพียงอย่างเดียว และควรบูรณาการ โครงการ/กิจกรรมนอก
หลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อลดความซ้่าซ้อน
และเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรท่า เมทริกซ์ 
(matrix) การออกแบบกลยุทธ์การสอนในรายวิชาแต่ละช้ัน
ปี รวมทั้งเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดของ
หลักสูตรที่สะท้อนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของนักศึกษาทุกคนในแต่ละปีการศึกษาจนส่าเร็จ
การศึกษา 
- ควรเพิ่มรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนการด่าเนินงานให้
ครบถ้วนว่าด่าเนินงานอย่างไร เพื่อสามารถน่าไปใช้แนวทาง
เดียวกัน และสามารถพัฒนาเป็นมาตรฐาน/แนวปฏิบัติที่ดี
ต่อไป 
 

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และงานพัฒนานักศึกษาร่วมกันก่าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ/
ผลลัพธ์ของกระบวนการ 
2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่ากับติดตามให้มีการด่าเนินงาน
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนักศึกษาทุกช้ันปี 
ทั้งในและนอกหลักสูตร พร้อมจัดท่า เมทริกซ์ (matrix) การ
ออกแบบกลยุทธ์การสอนในรายวิชาแต่ละช้ันปีรวมทั้งเครื่องมือ
ประเมินผลลัพธ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21               
ของนักศึกษาทุกคนในแต่ละปีการศึกษาจนส่าเร็จการศึกษา 
 

 อ.แก้วจิต 
อ.พิริยากร 
อ.ปราณ ี
ดร.ศุภวดี(ก่ากับ) 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์
อาจารย์ประจ่าหลักสูตร - การปรับปรุงกระบวนการควรมีข้อมูลจากการวิเคราะห์ผล

การด่าเนินงานปีที่ผ่านมาเป็นลายลักษณ์อักษร และ
1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย และงานพัฒนาบุคลากร วิเคราะห์ผลการด่าเนินงานและ

สิงหาคม 2560 ถึง 
กรกฎาคม 2561 

อ.สุจินดา 
อ.ดวงชีวัน (ก่ากับ) 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
เชื่อมโยงสู่การปรับกระบวนการด่าเนินการในครั้งต่อไป เช่น 
การปรับลดจ่านวนอาจารย์ประจ่าหลักสูตรในปีการศึกษา 
2559 เป็นจ่านวน 6 คน ปีการศึกษา 2560 

วางแผนการอัตราก่าลังผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษร 
2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับงานพัฒนาบุคลากร จัด
แผนอัตราก่าลังทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกปี
การศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
3.งานพัฒนาบุคลากรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้รับการพัฒนาตามแผนที่ก่าหนด 
 
 
 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
- ควรน่าผลการประเมินและแผนการ
ปรับปรุงใน มคอ 7 ปี 2558 มาปรับปรุง
สาระรายวิชาให้ครบทุกวิชาตามที่
ประเมินไว้ และมีหลักฐาน ข้อสรุปของ
อาจารย์ประจ่าหลักสูตรในการปรับปรุง
เป็นรายลักษณ์อักษรโดยมีการก่าหนด
เป้าหมายที่ ชัดเจนและเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาว่าดีขึ้น
กว่าเดิมหรือไม่ อย่างไร 
- ควรวางแผนการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับพันธกิจอื่น โดยใ ช้
ผลลัพธ์ การ เ รี ยนรู้ ของนักศึ กษาที่
ต้องการพัฒนาเป็นหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา และน่ามาออกแบบการจัดการ

อาจารย์ประจ่าหลักสูตรควรวางแผนด่าเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้กระบวนการ 
Authentic assessment และควรท่าให้ครบทุกผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตาม Curricular mapping  เช่น การทดสอบแบบ 
OSCE หรือ Simulation เป็นต้น 

1.อาจารย์ประจ่าหลักสูตรและงานวัดประเมินผล วางแผน
ด่าเนินการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมนิผลให้ครอบคลมุผลลัพธ์
การเรียนรู้ทุกด้าน 
2 ด่าเนินทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร  ให้ครอบคลุมผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม 
Curricular mapping  โดย การทดสอบด้วย OSCE หรือ 
Simulation  
3. ปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัย ให้ครบทุกวิชาตามหลักสูตรที่
ประเมินไว้ใน มคอ.3,4 ครบทุกวิชาตามที่ประเมินไว้ 

สิงหาคม 2560 ถึง 
กรกฎาคม 2561 

อ.พิริยากร 
อ.แก้วจิต (ก่ากับ) 
อ.สมใจ   (ก่ากับ) 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
เรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นที่แตกต่าง
จากการสอนแบบปกติ 
- การประเมินผลการเรียนรู้ควรน่าผล
การประเมินมาวิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลเพื่อ
การวางแผนพัฒนานักศึกษาให้มีผลการ
เรียนรู้ที่ดีขึ้น 
องค์ประกอบที่  6 สิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

    

- การประเมินผลลัพธ์การใช้ประโยชน์
จ ากสิ่ ง สนั บสนุ นการ เ รี ยน รู้ ยั ง ไ ม่
ครอบคลุม มีเฉพาะผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่ งยั ง ไม่สะท้อนถึ ง
คุณภาพของการจัดสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้กับนักศึกษา 

- อาจารย์ประจ่าหลักสูตร ควรก่าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ
ของผลลัพธ์การด่าเนินงานเพื่อประเมินผลลัพธ์ของการใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้จัดหา ท้ังจากอาจารย์และนักศึกษา 
เปรียบเทียบกับเป้าหมาย รวมทั้งประเมินผลกระทบของการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ว่าส่งผลต่อการพัฒนาผลลัพธ์
การเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีดีขึ้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 
 
 
 

1.จัดประชุมคณะกรรมการด่าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ที่ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ และ
บุคลากรสายสนับสนุนการส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมกัน
ท่าความเข้าใจจุดมุ่งหมายของตัวบ่งช้ี พิจารณาระบบ กลไกและ
สิ่งที่วิทยาลัยด่าเนินการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่วิทยาลัย
เน้นการสนับสนุนในปีการศึกษา 2560 ในโครงการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความสุขใน
การเรียนรู้และการปฏิบัติงาน และโครงการพัฒนาทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมก่าหนดเป้าหมายที่ตอบสนอง
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณทั้งจากอาจารย์และนักศึกษารวมทั้งก่าหนดแนว
ทางการประเมินทั้งผลลัพธ์และผลกระทบของการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ว่าส่งผลต่อการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
นักศึกษาท่ีดีขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างไร 
2. ก่ากับติดตามการด่าเนินงานการพัฒนาสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ที่
วิทยาลัยเน้นการสนับสนุนในปีการศึกษา 2560 
3. ก่าหนดระยะเวลาและวิธีการประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

สิงหาคม 2560 ถึง 
กรกฎาคม 2561 

อ.ธรณิศ 
อ.รัชน ี
อ.สรัญญา 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
4. สรุปผลการประเมินเป็นข้อมูลน่าเข้าคณะกรรมการด่าเนินงาน
ส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อจัดท่าแผนการพัฒนาในปี
การศึกษา 2561 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม     
 1. อาจารย์ประจ่าหลักสูตร ควรทบทวนการก่าหนด

เป้ าหมาย เ ชิ งปริ ม าณและคุณภาพของ  7  ตั วบ่ ง ช้ี
กระบวนการ ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรมที่สะท้อน
เป้าหมายของการผลิตบัณฑิตตามที่หลักสูตรก่าหนดที่
สามารถวัดผลลัพธ์ได้ และปฏิบัติได้ และน่าผลมาปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจนท่าให้ผลการด่าเนินงานดีขึ้น จนเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีต่อไป  
2.อาจารย์ประจ่าหลักสูตร ควรออกแบบ/พัฒนาระบบและ
กลไกการด่าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผลลัพธ์การ
ด่าเนินงานตามที่ก่าหนด โดยเป็นระบบที่แสดงแนวทางหรือ
วิธีปฏิบัติที่ส่าคัญในแต่ละขั้นตอน  
3.การประเมินกระบวนการควรประเมินท้ังผลการดา่เนินงาน
ที่เป็นเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และประเมิน
กระบวนการตามขั้นตอนที่ก่าหนด และวิเคราะห์ผลให้
ชัดเจนเพื่อเป็นสารสนเทศในการไปปรับปรุงกระบวนการ
ด่าเนินงาน 

อาจารย์ประจ่าหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
ประชุมวางแผน  และด่าเนินการทบทวนการก่าหนดเป้าหมายเชิง
ปริมาณและคุณภาพของ 7 ตัวบ่งช้ีกระบวนการ    ทบทวนระบบ
และกลไกการด่าเนินงาน และประเมินกระบวนการที่ เป็น
เป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเมินกระบวนการตาม
ขั้นตอนที่ก่าหนด  และวิเคราะห์ผลให้ชัดเจนเพื่อเป็นสารสนเทศ
ในการไปปรับปรุงกระบวนการด่าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของผลลัพธ์การด่าเนินงานตามที่ก่าหนด   

สิงหาคม 2560 ถึง 
กรกฎาคม 2561 

อ.สมใจ 
อ.ดวงชีวัน 
อ.ศุภวด ี
อ.ศิราณ ี
อ.รุ่งทิพย ์
อ.สรัญญา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
แผนการด าเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตรจาก มคอ.7  ปีการศึกษา 2560 

 
แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 

1. การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบณัฑิตพยาบาลที่มคีุณภาพมีสมรรถนะมีสมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลชุมชน 

สิงหาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 อ.ปราณี  แสดคง 
อ.รุ่งทิพย์  พรหมบุตร 
 

2. การเตรยีมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบข้ึนทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
ช้ันหนึ่ง 

สิงหาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 อ.สุจินดา ศรีสุวรรณ 
อ. ดวงชีวัน เบญจมาศ 

3. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สูค่วามเป็นครมูืออาชีพ  
  

ธันวาคม 2560 อ. จุรี  แสนสุข 
อ.ดวงชีวัน เบญจมาศ 

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2560 สิงหาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 อ. สรัญญา เปล่งกระโทก 
อ. ดวงชีวัน เบญจมาศ 
อ.รุ่งทิพย์  พรหมบุตร 

5.การพัฒนาอาจารยด์้านการจดัการเรยีนการสอนและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู ้

พฤศจิกายน 2560 
 

อ. จุรี  แสนสุข 
อ.พิริยากร  คล้ายเพชร 

6. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์ มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์  และมีสมรรถนะโดดเด่นด้าน
การพยาบาลชุมชน 

สิงหาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 อ. แก้วจิต มากปาน 
อ. นิระมล สมตัว 

7.โครงการปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหมสู่่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 กรกฎาคม 2561 อ. แก้วจิต มากปาน 
อ. นิระมล สมตัว 

8. โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 
 

อ.รัชนี พจนา 
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แผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน 
แผนการพัฒนาคุณภาพระดับสถาบันปีการศึกษา 2560จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2559 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
1. การเตรยีม TQR และ
การเตรียมรับการประเมิน
ภายนอกรอบสีจ่ากสมศ. 

1 วิทยาลัยมีหลักสูตรระดับปริญญาตรี  1 หลักสูตร คือ หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีผลการประเมินหลักสูตรระดับดีสองปี
ติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และ 2559) และมีผลการประเมินจากสภา
การพยาบาลรับรองหลักสูตรเป็นเวลา 5 ปี (2560-2565) จึงสามารถ
ด่าเนินการเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Register : TQR) โดยการเสนอขอความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขอด่าเนินการ TQR หลักสูตร เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วให้แจ้ง สกอ. เพื่อทราบ ซึ่งจะได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการของ สกอ. 3 ชุด และจะมีการประกาศ
รับรองการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานหรือ TQR ของ
วิทยาลัย ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพของหลักสูตร และช่วยประชาสัมพันธ์
หลักสูตรได้เป็นอย่างดี และเมื่อด่าเนินการ TQR หลักสูตรแล้ว ควร
เตรียมการต่อเนื่องเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ. 
ซึ่งเริ่มด่าเนินการประเมินในปีงบประมาณ 2560 ในระดับอุดมศึกษา 5 
สถาบัน และเตรียมการประเมินสถาบันอุดมศึกษามากขึ้นในปีงบประมาณ 
2561 วิทยาลัยควรเตรียมความพร้อมโดยปรับการเขียนรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ทั้งระดับหลักสูตรและระดับ
สถาบัน เพื่อให้เป็นข้อมูลที่สามารถน่าไปพิจารณาประเมินได้ชัดเจนใน 5 
ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นการพิจารณา โดยเฉพาะ 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการ

การเตรียม TQR 
1. งานประกันคุณภาพการศึกษารวบรวมข้อมูลผลการประเมินโดยเฉพาะ
คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และรายช่ือ
คณะกรรมการที่แสดงถึงการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับประเมิน TQR 
ในการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุง 2555) ปี
การศึกษา 2557  2558 และ  2559 น่าเข้าในวาระพิจารณาของการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
2. กรณีเห็นชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาน่าผลจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าประชุมในวาระพิจารณาคณะ
กรรมการบริหารวิทยาลัย  
3.กรณีเห็นชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมด
ตามแบบฟอร์มการขอขึ้น TQR ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอขอความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการ TQR หลักสูตร  
4. กรณีเห็นชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาส่งเอกสารทั้งหมดเสนอ 
สกอ. เพื่อน่าเข้าพิจารณาขอ TQR หลักสูตร 
การเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสี่จากสมศ. 
1. งานประกันคุณภาพการศึกษาประชาสมัพันธ์แนวทางเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่จากสมศ. 
2.ก่าหนดผู้รบัผิดชอบตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ
สมศ. 
3. ประสานงานกับสถาบันพระบรมราชชนกในการท่าความเข้าใจตัวบ่งช้ี

มค. – กย.61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พย.60 – 
กย.61 

 
 
 
 

ดร.ธรณิศ/ 
อ.สมใจ/ 
อ.จรรยา/ 
อ.สุรัสวด/ี 
คุณธนพล 
 
 
 
 
 
 
ดร.ธรณิศ/ 
อ.จรรยา/ 
อ.สุรัสวด ี
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท เอก) 
ด้านที่ 3 คุณภาพผลงานวิจัย 
ด้านที่ 4 ผลของการบริการวิชาการ 
ด้านที่ 5 ผลของการประเมินคุณภาพภายใน 

ในการประเมินของ สมศ. 
4. ประสานงานกับเครือข่ายวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในการท่าความเข้าใจตัวบ่งช้ี สมศ.ร่วมกันพร้อมทั้ง
แลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวทางการรับการประเมินจากสมศ. 
5. งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเจ้าภาพในการใหผู้้ที่เข้ารบัการท่า
ความเข้าใจตัวบ่งช้ี สมศ.มาอธิบายขยายผลให้บุคลากรในวิทยาลัยเข้าใจ
พร้อมท้ังพิจารณาจากผลการด่าเนินงานท่ีผ่านมาร่วมกับการวางแผนการ
รับการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประเมินของสมศ. 
6. งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเจ้าภาพในการด่าเนินงานจดัท่า
รายงานผลการประเมินตนเองเสนอสมศ.ตามผลการด่าเนินงานในปี
การศึกษา 2560 
7. เชิญผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจตัวบ่งช้ี สมศ.มาวิพากษ์ผลการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองพร้อมท้ังผู้รับผดิชอบท่าความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 
(ปีงบประมาณ 2562) 
8. ปรับปรุงการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามที่ผู้เช่ียวชาญ
เสนอแนะและเตรียมรับการประเมินจากสมศ.ตามที่สมศ.ก่าหนด 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
1. ระบบสารสนเทศ    1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้ฐานข้อมูลสามารถประมวลผลทาง

การเงินให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์  สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีคุณภาพใน
ด้านการวิจัย เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตัดสินใจ บริหาร ควบคุม ก่ากับ ติดตามงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้มีการผลิตผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่ได้มากข้ึน 
 
 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยที่อาจารย์งานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ วางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อช่วยใน
การประมวลผลด้านการเงิน งบประมาณ ทุนสนับสนุนด้านการวิจัย เป็น
ข้อมูลส่าหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ปีงบประมาณ 2561 ใน 2 
ด้าน ได้แก่  
1. งานประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะการจัดท่า
ฐานข้อมูลตามพันธกิจต่อสถาบันพระบรมราชชนกพร้อมทั้ งน่า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเสนอสถาบันพระบรมราชชนก (วันที่ 11 
มกราคม 2561 ตามจดหมายเชิญของสถาบันพระบรมราชชนก) 

 
 
 
11 มค.61  
 
 
มค.และ พค.
61 

ดร.ศุภวด/ี 
อ.ทรงสุดา 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
2. การก่ากับการใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยให้เป็นปจัจุบัน 
3. ก่าหนดความเป็นปัจจุบันของสารสนเทศด้านการวจิัยเป็นตัวบ่งช้ีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ่าปีของการด่าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
 ผลการประเมินได้เต็ม 5 ไม่มีข้อเสนอแนะแต่งานบริการวิชาการวาง

แผนการด่าเนินงานพัฒนางานเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก จาก สมศ. 

1. งานบริการวิชาการท่าความเข้าใจวัตถุประสงค์ แนวทางการประเมิน
คุณภาพของการบริการวิชาการของ สมศ.  
2. วิเคราะห์งานท่ีด่าเนินงานท่ีสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการบริการวิชาการ
ตามแนวทางการประเมินของ สมศ. 
3. ทบทวน พัฒนาและออกแบบแผนงานโครงการบริการวิชาการให้
สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีการบริการวิชาการของ สมศ. 
4.เขียนรายงานการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีของสมศ. 

พย.60-กย.61 ดร.ศิราณ/ี 
อ.นวลละออง 
/ดร.กติตภิูมิ/ 
อ.สุธิดา สิงห ์

องค์ประกอบท่ี 4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ผลการประเมินได้เต็ม 5 ไมม่ีข้อเสนอแนะ    
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
1. การจัดการความรู ้
 

1. วิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดการ
ความรู้ โดยเฉพาะการบ่งช้ีความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนกระทั่ง
เกิดเป็นองค์ความรู้ และได้มีการน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์ การพิจารณา
ปรับปรุงแนวทางที่ได้จากการจัดการความรู้ เพื่อน่าสู่การสรุปเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี 
 

ด่าเนินการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในโครงการพัฒนาวัฒนธรรม
คุณภาพ ในการปฏิบัติงานเพื่อความเป็นเลิศขององค์กรโดยเน้นการ
ด่าเนินงานการบ่งช้ีความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนกระทั่งเกิดเป็นองค์
ความรู้ และการน่าความรู้ไปใช้ประโยชน์โดยก่าหนดให้ทุกชุมชนนัก
ปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละรอบต้องสรุปเป็นองค์
ความรู้และน่าไปใช้จากนั้นน่าผลจากการน่าไปใช้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รอบถัดไปโดยอย่างน้อยต้องมีการแลกเปลี่ยนภายในชุมชนนักปฏิบัติขิง
ตนเอง 4 ครั้งกับภายนอก 2 ครั้งและมีการประชาสัมพันธ์ลงใน web 
site ของวิทยาลัยมีขั้นตอนการด่าเนินงาน ดังนี้  
1. ก่าหนดประเด็น KM ประเด็นการจัดการความรู้  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ Cop KM และจัดท่าแผนKMของวิทยาลัย  

พย.60-กค.61 ดร.ธรณิศ/ 
อ.จรรยา/ 
อ.ศรีสุดา 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบตัิ รอบท่ี 1 
และ 2 
4.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายภายใน
วิทยาลัย รอบที่ 1  
5. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบตัิ รอบท่ี 3 
และ 4 
6. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายภายนอก รอบ
ที่ 2  
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปองค์ความรู้ของวิทยาลัย  
8. ผู้รับผดิชอบ KM ก่ากับติดตาม ๑ ปี และสรุปการด่าเนินรายงานต่อ
คณะกรรมการบรหิารวิทยาลัยเพือ่พิจารณาเสนอแนะแนวการด่าเนนิงาน  
9. จัดท่าแผน KM ปีการศึกษา 2561 ตามผลประเมิน ปีการศึกษา 2560 

2. การพัฒนาบุคลากร 2. การจัดท่าแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ควรมีการจัดท่าแผน
ให้ครอบคลุมทั้งแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร การวิเคราะห์
ความต้องการในการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น ผู้บริหาร อาจารย์
ประจ่าหลักสูตร เป็นต้น ให้มีการก่าหนดตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ที่ก่าหนดไว้ และก่าหนดค่าเป้าหมาย 

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี
การศึกษา 2560-2564 ให้ครอบคลุมแผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรในโครงการ สรรหาและธ่ารงรักษาบุคลากร และ โครงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการปฏิบัติงานมีรายละเอียด
ดังนี ้
1. น่าผลที่ได้จากการวิเคราะห์อัตราก่าลังของอาจารย์และบุคลากรมา
วางแผนในการธ่ารงรักษาบุคลากร ด้วยการสรรหาทดแทน กรณีการ
เกษียณอายุราชการ การลาออก การลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ 
2. จัดท่าแผนในการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรรายบุคคล ให้ครอบคลุม 
กลุ่มผู้บริหาร กลุ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ่า และ
บุคลากรทุกสายงาน ตามประเด็นในการพัฒนา ดังนี้ 1)การพัฒนาด้าน
วิชาชีพ 2) การพัฒนาด้านวิชาการ 3) การพัฒนาตามความจ่าเป็นของ
หน่วยงาน 4) การพัฒนาตามโครงสร้างในการบริหาร และ 5 ) การ
พัฒนาความต้องการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน  
3. ก่าหนดตัวช้ีวัดแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ

20 ต.ค. 2560 อ.วิไลวรรณ/ 
อ.จุร/ี 
คุณจรยิา 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานในการพัฒนาสถาบัน 
4. ด่าเนินการก่ากับติดตามการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนา และมี
ระบบติดตามการน่าความรู้ที่ไดร้ับมาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนางานที่รับผิดชอบมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน โดยหน้า
ภาควิชาประเมินการน่าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาด้านการจัดการเรียนการ
สอน และรองผู้อ่านวยการที่เจ้าตัวสังกัดเป็นผู้ประเมินการน่าความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนางานท่ีรับผิดชอบ  

3. การก่ากับติดตามการ
ด่าเนินงาน 

3.  วิทยาลัยควรก่าหนดระยะเวลาในการติดตามในแต่ละประเด็นให้
ชัดเจน และควรมีการทบทวนหรือท่าความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึก
รายงานการประชุม 
 
 
 
 

1.รองกลุ่มพัฒนาคุณภาพร่วมกับรองผู้อ่านวยการทุกกลุ่มงานก่าหนด
วาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่ากับติดตามการด่าเนินงานของกลุ่มตนเอง
พร้อมระบุเดือนที่จะน่าเข้าในวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัยโดยจัดท่าทั้งปีงบประมาณ 
2. บรรจุเป็นวาระการประชุมของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยตามเวลา
ที่ก่าหนด 
3. ก่าหนดแนวทางการบันทึกรายงานการประชุม พร้อมก่าหนด
ผู้รับผิดชอบการติดตามเอกสารน่าเข้าตามแผนที่ก่าหนดก่อนประชุม
อย่างน้อยสองสัปดาห์ 
4. ก่าหนดให้มีการเก็บรวบรวมรายงานการประชุมที่เป็นระบบทั้งใน
ฐานข้อมูลและในแฟ้มเอกสารที่ง่ายต่อการสืบค้น 
5. ก่าหนดการขอเอกสารเพื่อน่าไปใช้อ้างอิงโดยออกเป็น เอกสารคัด
ส่าเนาโดยหน้าแรกบรรทัดแรกของหัวกระดาษพิมพ์ว่าเอกสารคัดส่าเนา 
จากนั้นเป็นรายงานบันทึกการประชุมที่ระบุครั้งที่ วัน เดือน ปี และ
ผู้เข้าร่วมประชุม เนื้อหาถัดไปเป็นเนื้อหาที่ผู้ขอใช้เอกสารต้องการใช้
อ้างอิงตามบันทึกผลการประชุมโดยต้องมีลายเซ็นของผู้บันทึกรายงาน
การประชุม ผู้ตรวจทาน และผู้รับรองรายงานการประชุม เอกสารคัด
ส่าเนาจึงจะเป็นเอกสารที่สมบูรณ์สามารถน่าไปใช้อ้างอิงหลักฐานได้ 

สค.60-กย.61 ดร.ธรณิศ/ 
อ.วิไลวรรณ/ 
อ.สมใจ/ 
อ.แก้วจิต/ 
ดร.ศุภวดี/ 
คุณจตุพร/ 
คุณธนพล 

 

 


