
 
 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Quality Improvement Plan) 

ปีการศึกษา 2561 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 



 
 

 ค าน า 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยฯได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ขึ้น โดยน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เป็นข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการมาประกอบการพิจารณา  
  แผนพัฒนาคุณภาพฉบับบนี้ประกอบด้วยข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน โดยจัดท าเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการ 
วันที่ด าเนินการและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้สามารถติดตามผลการด าเนินงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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แผนการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2560 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี ๑ การก ากับมาตรฐาน 
  ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก        

ดร.ศิราณี ศรีหาภาค เป็น ดร.กันนิษฐา มาเห็ม ซึ่งปัจจุบันได้รับจดหมายตอบจากคณะ
พยาบาลศาสตร์ มข. แจ้งสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
สรุป ด าเนินการเรียบร้อย 

๘ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

- 

องค์ประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 
๑. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตามผลการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ 

๑ . ควรวิ เคราะห์ แบบการเรียนรู้  (Learning 
styles) ของนักศึกษาเพื่อน ามาออกแบบกลยุทธ์
การสอนและกิจกรรมที่ ส่ งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา เช่ือมโยงไปสู่การพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในประเด็นที่มีผลการ
ประเมินมีคะแนนน้อย ได้แก่  ด้านทักษะทาง
ปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะด้าน
ความรู้ มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๕, ๔.๔๗ และ ๔.๔๙     

การพัฒนาจะด าเนินงานใน 
งานจัดการศึกษา  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
งานพัฒนานักศึกษา 
๑. โครงการ  พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพมีสมรรถนะโดดเด่นด้าน
การพยาบาลชุมชน (SIMC)  
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของนักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ๑. ผลงานท่ีได้รับรางวัลอย่างน้อย ๑ ผลงาน 
๒.นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ นวัตกรรม ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรมอยู่ในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป 
กิจกรรมที่ ๖ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และด้านจิตอาสา โดยมี
กิจกรรมปฐมนิเทศซึ่งด าเนินการประเมินและวิเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้น ามาพัฒนา
นักศึกษาการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ในประเด็นที่มีผลการประเมินคะแนนน้อยตามผลการ
ประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

สิงหาคม 
๒๕๖๑ –
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

งานจัดการศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
ทักษะด้านความรู้ 
ตัวบ่งชี้ ๑. นักศึกษาใหม่ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

องค์ประกอบท่ี ๓ นักศึกษา 
๑. การเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษ 

๑. ควรก าหนดเป้าหมายการพัฒนานักศึกษาให้
สอบผ่านภาษาอังกฤษเร็วที่สุดในช่วงปี ๑-๒ และ
ออกแบบกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
รวมถึงการจัดหาโปรแกรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดเพื่อช่วย
ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้เพิ่มขึ้น 
 

แผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยด าเนินการดังน้ี 
ก าหนดเป้าหมายปี ๒๕๖๑ ให้นักศึกษาระดับ Beginner ช้ันปีท่ี ๑-๔ จ านวน ๑๐ คน ขึ้น
เพื่อยกระดับ Lower ทั้งหมด 
๑. มอบอาจารย์ประจ าชั้นแจ้งผลการสอบพร้อมให้นักศึกษาวิเคราะห์ตนเอง 
๒. แจ้งนโยบายด้านภาษาอังกฤษของ สบช. ต่อนักศึกษาทุกช้ันปี 
๓. โครงการภาษาอังกฤษสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
๔. ก าหนดช่ัวโมงการเข้ารับการพฒันาทักษะภาษาอังกฤษในช่ัวโมงพัฒนานักศึกษาใน 
English Club โดยผู้ที่มีผลสอบมากกว่า ๕๑ เข้าอย่างน้อย ๕ ครั้ง  
กรณผีลสอบน้อยกว่า ๕๑ เข้าอย่างน้อย ๑๐ ครั้ง พร้อมลงในสมุดบนัทึกการเข้าร่วม
กิจกรรม 
๕. พัฒนาด้วยตนเองจาก Free Application 
๖. ขอความร่วมมือกับอาจารย์ผูส้อนวิชาภาษาอังกฤษให้เน้นการสอนนักศึกษาในระดับ 
Beginner ให้เพิ่มขึ้น 
๗. ก าหนดการเพิ่มเติมการเรยีนการสอนด้านภาษาอังกฤษในรายวิชาคือ 
- วิชา ปฏิบัติการบุคคลทีม่ีปัญหาทางจิต 
- วิชา วิจัยทางการพยาบาล 
- วิชา ปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ ๒ 
- วิชา การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ ๓ 
- วิชา การบริหารการพยาบาล 
- วิชา แนวโน้มและพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาล 
- วิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน ๑ 
- วิชา ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
โครงการในกิจกรรมเสริมหลักสูตร คือกิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการใช้

สิงหาคม 
๒๕๖๑ –  
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

งานจัดการ
ศึกษางานพัฒนา
นักศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
ภาษาสากล 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
๑.นักศึกษาร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
๒.นักศึกษามีผลการประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ 
๓. นักศึกษาปี ๑ มีผลสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามวิทยาลัยก าหนดก่อนเรียนวิชาชีพ
ร้อยละ ๑๐๐ 
 

องค์ประกอบท่ี ๔ อาจารย์ 
๑ . ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๑. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก
คนผลิตผลงานวิชาการตามความเช่ียวชาญใน
สาขา รวมทั้งการบริหารหลักสูตร และการเรียน
การสอน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
๒.ควรยกระดับคุณภาพการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ ระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น และพัฒนา
ผลงานวิชาการด้านต าราที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
ค ว าม เช่ี ย วช าญ แ ต่ ล ะส าข าขอ งอ าจ ารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ห ลั กสู ต รและน า ไป ใช้ ใน การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
นักศึกษา และตามเข็มมุ่งของวิทยาลัย 

๑. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลงานวิชาการ 
๒. สร้างแรงจูงใจในการท างานส าหรับผู้มีผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ  ได้รับเงินสนับสนุน
จากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก  โดยการการเพิ่มค่าน้ าหนักในการ PA ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการสนับสนุนเวลาในการผลิตผลงาน เป็นต้น  
๓. จัดท ากลุ่มวิจัยตามความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนความเช่ียวชาญ 
๔. มีผู้เชี่ยวชาญทั้งในวิทยาลัยและนอกวิทยาลัยให้ค าปรึกษาในการท าวิจัยและการเผยแพร่
งานวิจัย 
๕. จัดท า โครงการสนับสนุนการผลิต ผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ  นวัตกรรมทางสุขภาพ
ของวิทยาลัยที่น าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าตอ่ชุมชน สังคม (SP2001) เพื่อให้อาจารย์
ในวิทยาลัยได้เพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยตามทิศทางและแนวโน้มของการท าวิจัยจากวิทยากร
ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเพื่อน าไปสู่การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทนุ
ภายนอก  และเปิดเวทีให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่ขอทุ น
ภายนอก อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพรใ่นระดบัชาติและนานาชาติ และเตรียมความ
พร้อมอาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนสถานะวิทยาลัยสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัย 
๖.  จัดให้มีกิจกรรม การรับอาคันตุกะต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
ผลิตและเผยแพร่งานวิจัย  และการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุง
ครรภ์ และผดุงครรภ์ความเสี่ยงสูง จาก Sinclair School of Nursing,  University of 
Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกาและการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้วยการใช้สถิติที่เหมาะสม

กันยายน 
๒๕๖๑ – 
ตุลาคม 
๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัยผลงาน
วิชาการ  วิเทศ
สัมพันธ์และ
การรจดัการ
ความรู ้
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
กับรูปแบบงานวิจัยในโครงการโครงการสนับสนุนการผลิต ผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ  
นวัตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลัยที่น าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม 
(SP2001) 
๗. มีการก ากับติดตามอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนทุก ๓ เดือนตามระบบ  เพื่อจัดท า
ผลงานวิชาการที่สะท้อนคุณภาพของหลักสูตรและทวนสอบผลงานวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรย้อนหลัง ๕ ปีให้เป็นปัจจุบัน  
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
๑. มีกลไกการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายละ ๑๒,๐๐๐ บาทต่อคน ต่อปีนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ
ด้านการวิจัย โดยมีทุนวิจัยและสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้อาจารย์ผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่
ต าแหน่ง ทางวิชาการ อีกทั้งยังมีมีการจัดสรรรางวัลตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ และหนังสือ/
ต ารา  
 มีการด าเนินการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ตามแผนพัฒนาอาจารย์โดยมีการ
อบรมเกี่ยวกับเทคนิค การสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ การวัดและประเมินผล 
การเขียนบทความทางวิชาการ การเป็น อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างอาจารย์  
๓. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ตามผลงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงและ ส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพมากขึ้น 
๔. มีการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นในระดับวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ – 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
อ. จุรี 

องค์ประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
๑. การปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยในศาสตร์สาขานั้น 
๒ . การบูรณาการการเรียน
การสอนกับพันธกิจด้านต่าง ๆ 
 

๑ . ค ว ร ท บ ท ว น ก ร ะ บ ว น ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ความก้าวหน้าสาระรายวิชาให้ทันสมัยในศาสตร์
แต่ละสาขาโดยเพิ่มการส ารวจความคิดเห็นเชิงรุก
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ผู้ใช้บัณฑิตเพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมและเหมาะสมมากข้ึนท้ังภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  อันจะส่งผลให้บัณฑิตก้าวทันกับการ

ด าเนินการในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
๑. รายวิชาที่มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนการบูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ ครบ
ทุกพันธกิจ 
๒. รายวิชาที่เปิดสอน  มีการปรับปรุงสาระ และการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย 

สิงหาคม 
๒๕๖๑ –  
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 
 
 

งานจัดการ
ศึกษางานพัฒนา
นักศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในการประกอบวิชาชีพ 
๒. ควรก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของการบูร
ณาการจัดเรียนการสอนกับพันธกิจอื่นที่มุ่งไปสู่
การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของนักศึกษา และเอื้อต่อการเตรียมความ
พร้อมในด้านการประกอบวิชาชีพ โดยก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะ
และผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านทักษะการ
วิ เคราะห์ เชิงตั ว เลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะทางปัญญา พร้อม
ทั้งพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลที่สะท้อนถึง
การได้รับการพัฒนาทักษะและผลลัพธ์การเรียนรู้
ของนักศึกษาได้แท้จริง 
๓ . ควรเพิ่ มประสิทธิภาพการควบคุมก ากับ
กระบวนการจัดท าแผนการเรียนรู้ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล 
การบูรณาการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและ
น าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีได้ 

๓. ทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติมีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
โดยด าเนินการ 
   ๓.๑ การปรับปรุงสาระวิชาให้ทันสมัย เช่น การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ระบบบริการสุขภาพ
ระดับอ าเภอ (DHS) โรคอุบัติใหม่ การพยาบาลการปลูกถ่ายอวัยวะ  การลดและป้องกันการ
สูบบุหรี่ 
   ๓.๒ ก ากับติดตามและสรุปผลการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการพันธกิจอื่น การสอน
ในชุมชน และการปรับปรุงสาระวิชาให้ทันสมัย 
   ๓.๓  มีคณะกรรมการเยี่ยมสอนอาจารย์ทุกคนพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียน
การสอน 
   ๓.๔. มีการประเมินตามเกณฑ์การประเมินครูมืออาชีพ 
๔. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรว่มกับคณะกรรมการก ากับคุณภาพบัณฑิต วางแผนและด าเนินการ
ควบคุมก ากับกระบวนการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดการเรี ยนการสอนและการวัด
ประเมินผลให้ด าเนินงานเป็นตามแผนและหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ก่อนเปิด
ภาคเรียน มีการติดตามเยี่ยมสอนขณะมีการเรียนการสอน และทวนสอบระดับรายวิชาเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน การทวนสอบเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อน าผลไปพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 
 

สิงหาคม 
๒๕๖๑ – 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 
 
 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรร่วมกับ
คณะกรรมการ
ก ากับคุณภาพ
บัณฑิต 
(อ. ดวงชีวัน) 
 

องค์ประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
๑. การติดตามผลลัพธ์การใช้
ประโยชน์ความคุ้มค่าคุ้มทุน
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๑. ควรติดตามผลลัพธ์การใช้ประโยชน์ในการด้าน
ความคุ้มค่าคุ้มทุนและสะท้อนไปยังผลลัพธ์การ
เรียนรู้ อัตลักษณ์บัณฑิต และคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ การมีสมรรถนะโดดเด่นด้านการ
พยาบาลเพิ่อชุมชน(SIM-C)  
๒. ยกระดับการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อ
ก้าวไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อไป 

๑. คณะกรรมการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ก ากับติดตามการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอน และประเมินการใช้ประโยชน์ในการด้านความคุ้มค่าคุ้มทุน 
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ /อัตลักษณ์บัณฑิต /คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ /การมี
สมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลเพิ่อชุมชน(SIM-C) โดยผู้เรียนและผู้สอน/การท าวิจัย 
๒. วางแผนการด าเนินการให้เป็นระบบ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี 
 
 

สิงหาคม 
๒๕๖๑ – 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 
 

ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรร่วมกับ
คณะกรรมการ
สิ่งสนบัสนุนการ
เรียนรู ้
(อ.รัชนี) 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 ๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๓ คน ไม่มี

ผลงานวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ ดังนั้นผู้บริหาร
วิทยาลัยควรสนับสนุน ก ากับติดตาม ให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทั้ง ๓ คน จัดท าผลงานวิชาการ
เพื่อสะท้อนคุณภาพของหลักสูตรและทวนสอบ
ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ย้อนหลัง ๕ ปีให้เป็นปัจจุบัน 
๒. อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรทบทวนระบบและ
กลไก การก าหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดส าคัญที่
สะท้อนคุณภาพของผลลัพธ์ของระบบ และหา
แนวทางในการวัดและประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการพัฒนาระบบและกลไกในวงรอบปี
การศึกษา ที่ชัดเจนประกอบหลักฐานเชิงประจักษ์ 
เพื่อมุ่งสู่แนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 
๓. การรายงานผลการด าเนินการควรจัดท าให้
กระชับชัดเจน ตรงตามตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตรจาก มคอ.๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 

๑. การพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพพยาบาล ประจ า ปีการศึกษา ๒๕๖๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง  
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

อ. สุจินดา ศรสีุวรรณ 
 

๒. การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มคีุณภาพมีสมรรถนะมสีมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน  สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง 
 กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

อ. ปราณี แสดคง 
 

๓. การพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่ความเป็นครมูืออาชีพ  มิถุนายน ๒๕๖๒ อ. จุรี แสนสุข 
๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสตูรและการจัดการเรยีนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง  

กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
อ. สมใจ เจียระพงษ ์

อ. สรัญญา เปล่งกระโทก 
๕. โครงการสมัมนาหลักสตูรและประเมินผลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดร. กันนิษฐา มาเหม็ 
๖. โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การมีอัตลักษณ์ มีคณุลักษณะที่พ่ึงประสงค์ และมีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุม สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง 

 กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
อ. ปราณ ีแสดคง 

 
๗.โครงการปฐมนเิทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหมสู่่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ อ. สายใจ ค าทะเนตร 
๘. โครงการภาษาอังกฤษสูไ่ทยแลนด์ ๔.๐  สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง 

 กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
อ. รุ่งทิพย์ พรหมบุตร 

๙. โครงการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู ้
 

สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง 
 กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

อ. รัชนี พจนา 
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แผนพัฒนาคุณภาพระดับสถาบัน 
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แผนการพัฒนาคุณภาพระดับสถาบันปีการศึกษา 2561 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 2560 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 
๑. การประชาสมัพันธ์  
แหล่งทุนสนับสนุน 
หรือแหล่งงานนอก
เวลา   

ควรมีการจัดประกาศประชาสัมพันธ์แยกให้เด่นชัด     
จะเป็นการเพิ่มโอกาสนักศึกษาให้เข้าถึงข้อมูลและ
ประโยชน์ 

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการแนะแนว ให้ค าปรึกษา 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมฟื้นฟูทักษะการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 
ตัวบ่งชี้ 
๑. ความพึงพอใจต่อการจัดบริการการให้ค าปรึกษา ๓ ข้อ  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ๓.๕๑ 
ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม ๕ 
โดยการจัดบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวการใช้ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 
จัดบริการให้ข้อมูลของสถาบันด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  การประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร  แหล่งทุนสนับสนุน  หรือแหล่งงานนอกเวลา  ในweb blog ของวิทยาลัย ให้
นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ 
 

สิงหาคม ๒๕๖๑ 
– กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 
 
 
 

งานพัฒนา
นักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
๑. วิทยาลัยยังมีทุน
สนับสนุนการวิจัยจาก
ภายนอกน้อย 
๒. ไม่มีผลงานวิชาการ
ที่เป็นหนังสือหรือ
ต ารา 

๑. วิทยาลัยแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัยจากภายนอก 
๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจากภายนอกให้
หลากหลายช่องทางมากขึ้น 
๓. วิธีการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับเงินสนับสนุนการ
วิจัยจากภายนอก 
๔. ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจอาจารย์ในการเขียน
หนังสือหรือต ารา 

๑. แต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการควบคุมการวิจัยและผลงานวิชาการ 
๒. สนับสนุนให้อาจารย์แสวงหาทุนภายนอกท้ังในระดับชาติและนานาชาติตามศักยภาพ
โดยมีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุน  ระยะเวลาการเปิด-ปิด รับทุนหลากหลายช่องทาง  
เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกของวิทยาลัย  E-mail Website หนังสือเวียน  และการแจ้งข่าว
เป็นรายบุคคลในทุนที่ตรงตามสมรรถนะและความเช่ียวชาญ 
๓. เพิ่ม Link Website แหล่งทุนภายนอกในหน้า Website ของวิทยาลัยฯเพื่อความ
สะดวกในการสืบค้นแหล่งทุน 
๔. สร้างแรงจูงใจในการท างานส าหรับผู้มีผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ  ได้รับเงิน
สนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก  โดยการการเพิ่มค่าน้ าหนักในการ PA 
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการสนับสนุนเวลาในการผลิตผลงาน เป็นต้น  
 
๕. จัดท ากลุ่มวิจัยตามความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนความเชี่ยวชาญ 
๖. มีผู้เช่ียวชาญทั้งในวิทยาลัยและนอกวิทยาลัยให้ค าปรึกษาในการท าวิจัยและการ

กันยายน 
๒๕๖๑ – 
ตุลาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 

งานวิจัยผลงาน
วิชาการ   
วิเทศสัมพันธ์
และการจัดการ
ความรู ้
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
เผยแพร่งานวิจัย 
๗. จัดท า โครงการสนับสนุนการผลิต ผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ  นวัตกรรมทาง
สุขภาพของวิทยาลัยที่น าไปใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม  (SP2001) 
เพื่อให้อาจารย์ในวิทยาลัยได้เพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยตามทิศทางและแนวโน้มของการ
ท าวิจัยจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อน าไปสู่การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  และเปิดเวทีให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ที่
มีประสบการณ์ที่ขอทุนภายนอก และเตรียมความพร้อมอาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ เมื่อมีการปรับเปลี่ยนสถานะวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัย 
 ๘. จัดท าโครงการก ากับติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานผลิตผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์และการเผยแพร่ที่มีคุณภาพสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิชาการตาม
ความเชี่ยวชาญ (RP2001) จัดเตรียมทุนเพื่อผลิตหนังสือหรือต ารา   
๙. จัดท าประกาศผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญแต่ละสาขา 
๑๐. จัดท าคู่มือบริหารงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ทันสมัย 
๑๑. เสนอซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงนวิจัย  ผลงานวิชาการ
เข้าห้องสมุด 
๑๒. เชิดชูเกียรติอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ และแสวงหาแหล่งทุนภายนอก 
๑๓. จัด Mobile service  จากกลุ่มงานวิจัยเพื่อให้ค าปรึกษากับอาจารย์ให้รวดเร็วและ
เข้าถึงทุกคนทุกงานอย่างน้อย ๑ ครั้ง / ๓ เดือน  หรือเมื่อมีการร้องขอความช่วยเหลือ 
๑๔. สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับความรู้และโอกาสกับเครือข่ายนอกหน่ายงาน           
เช่น การจัดโครงการสวัสดิการต าราของงานวิจัย  สถาบันราชชนก 
๑๕. บูรณาการการผลิตผลงานวิชาการระหว่างการบริการวิชาการ  การจัดการเรียนการ
สอนและการวิจัย 
 

องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 
๑. การบริการวิชาการ 
สามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการของ

๑. ขยายผลการด าเนินภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพิ่ม
มากขึ้น 
๒. ส่งเสริมให้อาจารย์จากทุกกลุ่มวิชาของวิทยาลัยมี

๑. งานบริการวิชาการจัดท าความร่วมมือกับชุมชนบ้านเป็ดและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อขยายเครือข่ายการท างาน เช่น เทศบาล รพ.สต บ้านเป็ด  หน่วยบริการปฐมภูมิหัว
ทุ่ง  ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ศูนย์การศึกษานอกระบบ

 อ. ณรงค ์
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
สังคมและผู้ใช้บริการ 
ท าให้เกิดเครือข่าย
ความร่วมมือในการ
บริการวิชาการที่
เข้มแข็ง  และผูสู้งอายุ
ที่ได้รับบริการวิชาการ
มีสุขภาพท่ีดีขึ้น 
๒. วิทยาลัยมีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก
ในการพัฒนาชุมชน
หรือองค์การเป้าหมาย 
 
 

ส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการด้านสูงอายุเพิ่ม
มากขึน้และมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ 
๓. วิทยาลัยควรมีการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุและพัฒนาต่อยอดสู่
การเขียนบทความทางวิชาการ หนังสือหรือต าราในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น ตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพระยะยาวที่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมทั้งการ
จัดท าบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในอนาคต 
๒. งานบริการวิชาการได้ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทุกคนใน
วิทยาลัยได้ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ
ระยะยาวที่บ้าน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
ต าบลบ้านเป็ด ตั้งแต่การวางแผนการท างาน เลือกกิจกรรมที่มีความเช่ียวชาญ การ
แต่งตั้งเป็นคณะท างาน การด าเนินงานตามแผน  รวมทั้งการสรุปผลการด าเนินงาน 
เพื่อให้ มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการด้านสูงอายุเพิ่มมากขึ้นและมีการบูรณา
การกับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ 
๓. วิทยาลัยวางแผนการพัฒนางานตามโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนต้นแบบ
ด้านการดูแลสุขภาพระยะยาวที่บ้าน ท่ีเน้นผู้สูงอายุ  ทั้งการจัดประชุมวิชาการประจ าปี 
แผนการท างานในชุมชน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และเครือข่ายการการท างาน  ในทุก
กิจกรรมการด าเนินงานมีการสรุปงานตามตัวช้ีวัด  วางแผนจัดท านโยบายสาธารณะ
ส าหรับผู้สูงอายุและสังเคราะห์องค์ความรู้ ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ  รวมทั้ง
แผนพัฒนาต่อยอดสู่การเขียนบทความทางวิชาการ หนังสือหรือต าราในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ต่อไป 
 

องค์ประกอบท่ี ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๑. การก ากับติดตาม
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๑. ควรเพิ่มรายการบันทึกการก ากับกับติดตาม  โดยเน้น
การต ากับติดตามการด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอนที่ระบุ
ในโครงการ  เพื่ อประเมินความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรคเพื่อปรึกษาวางแผนแก้ไข
ปัญหา   
 
 

๑. วางแผนการก ากับติดตามให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ  การด าเนินกิจกรรมตาม
ขั้นตอนที่ระบุในโครงการ  โดยท าตารางก ากับติดตามทุก ๓-๖  เดือน  ประเมิน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  ปัญหาอุปสรรคเพื่อปรึกษาวางแผนแก้ไขปัญหา   
 

 อ. นิรมล 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ แผนการพัฒนา วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 
 

องค์ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 
๑. การจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์ ๕ ปี ของ
วิทยาลัย 
๒. การด าเนินงาน 
การก ากับติดตาม ตาม
ผลการประเมิน 

๑. แผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งเป็นแผน
ตามปีงบประมาณ  ควรมีการจัดท าแผนก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณ  แผนฉบับดังกล่าวมีค าสั่งจัดท าแผนวันที่ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว 
จึงควรก าหนดช่ือแผนตามปีงบประมาณให้ถูกต้อง หรือ
มีรายงานที่เป็นค าสั่งจัดท าแผนฉบับที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้
เกิดความสับสนในการใช้แผนยุทะศาสตร์ของวิทยาลัย   
๒. แม้ว่าวิทยาลัยจะมีการก าหนดระบบและกลไก การ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
ในองค์ประกอบที่ ๕  ตัวบ่งช้ี ๕.๑ เกณฑ์ข้อ ๒,๕,๖ 
และ๗ แต่การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
แต่ละข้อที่น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย ยังไม่ชัดเจน เนื่องจากส่วนใหญ่มีลักษณะคล้าย
การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  ท่ีปรากฏใน
รายงานการประชุม จึงควรมีการทบทวนการบันทึก
รายงานการประชุมในส่วนของการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน  โดยจัดให้เป็นวาระเพื่อพิจารณา มี
การบันทึกรายงานการประชุม การให้ข้อเสนอแนะใน
การก ากับติดตามให้ละเอียดและชัดเจน เพื่อประโยชน์
ในการน าไปปรับปรุงแก้ไข ให้มีการด าเนินตามเกณฑ์แต่
ละข้อสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 

๑. งานแผนจะจัดจะการแก้ไขค าสั่งจัดท าแผนฉบับที่ถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ต่อไปคะ 

พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ 

อ. สุพิศตรา 

 


