๑

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๕๕

๒

คานา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชะนี ขอนแก่น จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบที่สามจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้ตระหนักถึง
กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ฉบับนี้ขึ้นโดยนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔ มาเป็นข้อมูลและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อเสนอแนะจากการประเมิน กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ช่วงเวลาดาเนินการและผลการดาเนินการ มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม และผู้ตรวจสอบอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

(นางธรณิศ สายวัฒน์)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
เมษายน ๒๕๕๕

๓

สารบัญ
หน้า
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕
ภาคผนวก
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔

๔
๑๔
๑๘
๑๙

๔

แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (ตามข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา)
องค์ประกอบคุณภาพ
๑.ปรัชญาปณิธาน
วัตถุประสงค์ และ
แผนการดาเนินการ
๑.๑ กระบวนการพัฒนา
แผน (สกอ ๑.๑)

๑.๑.๑ ผลการบริหาร
สถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
(สมศ ๑๖.๑)

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ควรทบทวนกระบวนการ
โครงการประชุมเชิง
จัดทาแผนกลยุทธ์และแผนการ ปฏิบัติการทบทวนปรัชญา
ปฏิบัติการประจาปีให้ถูกต้อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน
ยุทธศาสตร์ ๒๕๕๔-๒๕๕๘
แผนปฏิบัติงานประจาปี
๒๕๕๖ และสรุปผลการ
ดาเนินงานปีงบประมาณ
๒๕๕๕
มีการติดตาม ประเมินผลการ โครงการติดตามประเมินผล
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน และสรุปผลการดาเนินงาน
และปรับแผนประจาปี ๒๕๕๕

๒ ครั้ง/ปี

ปีงบประมาณ

ควรพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ “จิ ต
บริ ก ารด้ ว ยหั ว ใจความเป็ น
มนุษย์” ต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้
ของบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน
ควรมีมาตรการส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาสแสดงออก
ถึงอัตลักษณ์ของสถาบันให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติหรือ

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
นศ.แบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้เกิดการบริการด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์
โครงการพัฒนาคุณลักษณะ
และอัตลักษณ์ของบัณฑิต

การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ

ดาเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

๖-๗
ก.ย.
๒๕๕๕

-

-

๒๐-๒๑
ก.ย.
๒๕๕๕

-

-

พึงพอใจ
๓ ๕๑

ปีการศึกษา ๒๓-๒๗
๒๕๕๕ เม.ย.๕๕

-

-

บัณฑิตมีอัต
ลักษณ์
๘๐%

ปีการศึกษา ธ.ค.๕๕
๒๕๕๕

-

๒๕๕๕

อ.รุ่งทิพย์
อ.เอมอร

อ.วัชรี

อ.ศักดิ์ขรินทร์

อ.พรรณิภา

อ.วิลัยภรณ์
อ.ชุติมา
อ.ทิพย์รัตน์
-

๕

องค์ประกอบคุณภาพ

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
นานาชาติ อย่างต่อเนื่อง
ควรพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้
หลักของวิทยาลัยต่อไป

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์
นศ.ภายใต้ระบบครอบครัว
วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีขอนแก่น
๑.๑.๓ ผลการพัฒนาตาม ควรพิจารณาต่อยอด
โครงการสร้างและพัฒนา
จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล เอกลักษณ์ของสถาบันที่สะท้อน บัณฑิตทาง การพยาบาลที่มี
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ Core Value ของสถาบัน
คุณภาพสูงระดับสากล
สถาบัน (สมศ.๑๗)
สมบูรณ์ด้วยการบริการ
มุ่งเน้นชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เชื่อมั่น ไว้วางใจ
โครงการพัฒนาระบบการ
บริหาร และกลไกการจัด
การศึกษาที่เป็นสากล
โครงการสนับสนุนการ
จัดบริการสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษา

เป้าหมาย
๑๐๐%
นศ.ทุกชั้นปี

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้ว

ปีการศึกษา สค.
๒๕๕๕
๒๕๕๕

นักศึกษา ปีการศึกษา
มีผลการ
๒๕๕๕
ประเมินตาม
อัตลักษณ์
วิทยาลัย
(๑๐๐%)

-

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

-

-



-

อ.รุ่งทิพย์
อ.เอมอร
อ.พลอยลดา

อ.วัชรี

๖

องค์ประกอบคุณภาพ
๒ การผลิตบัณฑิต
๒.๒.๑ การพัฒนา
คณาจารย์ (สมศ ๑๔)

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การดาเนินการ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ปีการศึกษา
๒๕๕๕

-

-

ปีการศึกษา
โครงการบูรณาการเรียนการ บุคลากร
๘๐% ได้รับ
๒๕๕๕
สอนให้สอดคล้องกับแผน
การฝึกอบรม
ยุทธศาสตร์และการประกัน
๑ ครัง้ /คน/
คุณภาพการศึกษา(๔ ภาควิชา)

-

-

-

-

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึง
พอใจ

ดาเนินการ
แล้ว

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ค ว ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ผ ล ง า น โครงการพัฒนาอาจารย์ด้าน
วิ ช าการเป็ น การภายในขึ้ น ใช้ การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นศั ก ยภาพ
คณาจารย์ตามบัน ไดความก้าว
หน้าทางวิชาชีพ
ควรจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาผลงานทางวิช าการของ
คณาจารย์เทียบเคียงกับผลงาน
วิชาการระดับอุดมศึกษา

เป้าหมาย

๔.๕

ปี

ค ว ร พั ฒ น า คุ ณ วุ ฒิ ข อ ง โครงการพัฒนาสมรรถนะ นักศึกษาเข้า ปีการศึกษา ๒๓ร่วม
๒๕๕๕
๒๗
คณาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์แบบ
โครงการ
เม.ย.
บูรณาการเพื่อเสริมสร้าง
ร้อยละ
๒๕๕๕
คุณธรรมจริยธรรมให้เกิดการ
๑๐๐
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์

อ.แสงดาว

อ.วัชรี

๗

องค์ประกอบคุณภาพ
๒.๖.๑ ประสิทธิผลของ
การจัดการเรียนการสอน
(สบช)

๒.๗.๑ บัณฑิตปริญญาตรี
/ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้
งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี(สมศ ๑)

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้ว

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ทุกรายวิชาชีพ มีแผนการสอน
ครบทุกหน่วยการเรียน โดยมี
ความสอดคล้อง(Align) ระหว่าง
วัตถุประสงค์ กิจกรรม การสอน
และการวัดและประเมินผล ซึง่
ปรากฏใน มคอ.๓ และ มคอ.๔
และแฟ้มรายวิชา
 ในชั่วโมงแรกของการสอนมี
การอธิบาย มคอ.๓ / มคอ.๔/
Test Blue print ให้ผู้เรียน
ทราบ เพื่อเตรียมการเรียน
ล่วงหน้าและทบทวนหลังเรียน

อาจารย์ ๖๐ ปีการศึกษา มี.ค.โครงการสัมมนาหลักสูตร
คน
๒๕๕๕
เม.ย.
และการจัดการเรียนการสอน
๒๕๕๕
ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
(๔ วัน)
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา
๒๕๕๕

-

-

โครงการพัฒนาเครื่องมือวัด อาจารย์ ๖๐ ปีการศึกษา พ.ค.
คน
๒๕๕๕
๒๕๕๕
และประเมินผลการจัด
การศึกษาให้สอดคล้อง
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF)

-

-

บัณฑิตมีงานทาทุกคน
ส่วนใหญ่ทางานในโรงพยาบาล
ของรัฐในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และใน
ภูมิลาเนาของตนเอง
ควรพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
(Good Practice)

โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนสอบวัดความรู้ สอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ปี
การศึกษา ๒๕๕๕
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ด้าน
ผลิตผลงาน นวัตรกรรม
วิชาการ

๑ ครั้ง/ปี

ปีการศึกษา ๑๐๐%
๒๕๕๕

-

-

๘๐%

ปีการศึกษา เม.ย.
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๙๓%

-

-

อ.สมใจ
อ.ดวงชีวัน
อ.ปราณี
อ.พิริยากร

อ.พรรณิภา

อ.สมใจ
อ.ดวงชีวัน
อ.ปราณี
อ.พิริยากร

อ.พรรณิภา

๘

องค์ประกอบคุณภาพ

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

๓ กิจการนักศึกษา

๔ การวิจัย
๔.๑.๑ งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(สมศ ๕)

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

การพัฒนาระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัย
การพัฒนาผลงานวิจัย /
ผลงานวิชาการสู่การเผยแพร่
ผลงานวิชาการสู่การเผยแพร่
ตีพิมพ์ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
การพัฒนาตารา/หนังสือสู่
คุณภาพการรับรองตาม
มาตรฐาน กพอ.

การดาเนินการ
ยังไม่ได้
ดาเนินการ

ปีการศึกษา ตค-ธค.
๒๕๕๕
๕๔
ปีการศึกษา มิย.
๒๕๕๕
๒๕๕๕

-

-

-

-

ธ.ค.
๒๕๕๔

-

-

๑๒ ครั้ง

เม.ย.
๒๕๕๕

-

-

ทุกเรื่อง

๑๒
ครั้ง

-

-

อาจารย์ ๖๐
คน

ปี
๒๕๕๕

ดาเนินการ
แล้ว

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

โครงการพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการให้การปรึกษา
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม
สู่บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์
ควรมีนโยบายและแผนงาน
วิจัยที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์ทาวิจัยเพิ่มมากขึ้น
ควรส่งเสริมศักยภาพอาจารย์
ให้ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงานใน
วารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ /
นานาชาติเพิ่มขึ้นเพื่อขับเคลื่อน
ขยายผล งานวิ จั ย และองค์
ความรู้ ที่ เ ป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข อง
วิทยาลัยในระดับสากล

ระยะเวลา
ดาเนินการ

อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา

อ.พัชรินทร์วินา

๙

องค์ประกอบคุณภาพ

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

ควรมี น โยบายและระเบี ย บ
ปฏิ บั ติใ นการก าหนดต าแหน่ ง
ทางวิ ช าการของสถาบั น พระ
บรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุ ข เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ผลิ ต ผลงานทางวิ ช าการและ
ผลงานวิ จั ย เพิ่ มมมากขึ้ น เพื่ อ
เป็นการพัฒนาคณาจารย์
๔.๒ ระบบและกลไกการ ควรสนับสนุนให้คณาจารย์ได้
จัดการความรู้จากงานวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้จากการ
หรืองานสร้างสรรค์
สังเคราะห์งานวิจัยสู่
(สกอ ๔.๒)
สาธารณชน และมีการเก็บ
รวบรวมหลักฐานในการ
เผยแพร่ดังกล่าวไว้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

๒ ครั้ง
ปี
สนับสนุนการตีพิมพ์
๒๕๕๕
ผลงานวิจัย/วิชาการ โดย
ส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีผลงาน
ตีพิมพ์ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน
/ประชุมวิชาการต่างประเทศ อาจารย์ ๖๐
คน
ส่งเสริมผลงานคณาจารย์ให้
สามารถนับเป็นผลงานในการ ผู้เกี่ยวข้อง
พิจารณาผลงานประจาปี
นักวิจัย
ปีการศึกษา
โครงการจัดทาคู่มือ
คณะกรรม
๒๕๕๕
ดาเนินงานวิจัย
การควบคุม
กิจกรรมติดตามผลการ
คุณภาพการ
ดาเนินงานของผู้ทาวิจัย
วิจัย

การดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้ว

๑๐
เรื่อง
เม.ย.
๒๕๕๕
ก.ย.
๒๕๕๕

ธ.ค.๕๔
เม.ย.
๕๕
ส.ค๕๕
ปี ๕๕

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
-

ยังไม่ได้
ดาเนินการ
-

-

-

อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา

อ.พัชรินทร์วินา

อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา

อ.พัชรินทร์วินา

๑๐

องค์ประกอบคุณภาพ
๔.๒.๑ งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ (สมศ.๖)

๔.๒.๒ ผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ
(สมศ ๗)

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
จานวนงานวิจัยที่นาไปใช้
ประโยชน์ยังมีจานวนค่อนข้าง
น้อย
ในการจัดทาโครงร่างการวิจัย
และการพิจารณาให้ทุนวิจัยควร
ระบุถึงการนาผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ให้ชัดเจน และเป็น
ส่วนหนึ่งของการพิจารณาทุน
ควรส่ งเสริ มให้ อาจารย์เขียน
บทความวิชาการ และตีพิมพ์ใน
วารสารวิ ช าการระดั บ ชาติ /
นานาชาติ
ควรพั ฒ นาเอกสารประกอบ
การสอน เอกสารคาสอนให้เป็น
ตารา/หนังสือ
ควรกาหนดนโยบายในการเข้า
สู่ตาแหน่งทางวิชาการเช่นเดียว
กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เพื่อ
ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้ว

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
-

ยังไม่ได้
ดาเนินการ
-

โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ระดับชาติ และ
นานาชาติ
กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดาเนินงาน

ทุกเรื่อง

ปีการศึกษา
๒๕๕๕

โครงการพัฒนาตารา/
หนังสือสู่คุณภาพการรับรอง
ตามมาตรฐาน กพอ.

ทุกเรื่อง

ปีการศึกษา
๒๕๕๕

๘ เล่ม

-

-

โครงการสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ

ตารา
๑๐ เล่ม

ปีการศึกษา มค.
๒๕๕๕
๒๕๕๕
เม.ย
๒๕๕๕

-

-

๑๐ เล่ม

อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา

อ.พัชรินทร์วินา

อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา

อ.พัชรินทร์วินา

๑๑

องค์ประกอบคุณภาพ
๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา (สกอ.
๔.๓)

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ทุกเรื่องที่
โครงการสนับสนุนด้าน
ผ่านการ
งบประมาณในการผลิต
พิจารณา
ผลงานวิจัย
โครงการวิจัยร่วมของ
๑ เรื่อง
เครือข่ายพยาบาลวิกฤต
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่นและ
โรงพยาบาลขอนแก่น
๕ การบริการวิชาการแก่ ควรพั ฒ นาการบู ร ณาการ โครงการพัฒนาระบบและ ๔ ภาควิชา
สังคม
การบริการวิชาการกับงานวิจัย กลไกการให้บริการวิชาการ
๕.๑.๑ ผลการนาความรู้ ให้มากขึ้น
๑ ชุมชน
และประสบการณ์จากการ การจั ดทาโครงการ/กิจกรรม โครงการบูรณาการ
ต้นแบบ
ให้บริการวิชาการมาใช้ใน บริ ก ารวิ ช าการควรมี ก ารวาง บริการวิชาการกับการจัดการ
การพัฒนาการเรียนการ แผนการนาไปใช้พัฒนาด้านการ เรียนการสอน(ไม่เพิ่มรายรับ) (บ้านเป็ด)
เรียนการสอนและการวิจัยในแต่
สอนและ/หรือการวิจัย
ละโครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ โครงการพัฒนาอาจารย์พี่
(สมศ.๘)
ประโยชน์ ต่ อ การติ ด ตามและ เลี้ยง
ประเมินผล
โครงการบริการวิชาการการ
รักษาเบื้องต้น
ควรกาหนดเป็นยุทธศาสตร์ใน
การสนับสนุนงบประมาณใน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
อย่างเพียงพอ และแสวงหา
ความมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อสนับสนุน
งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปี ๒๕๕๕

การดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้ว

๓๐
เรื่อง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
-

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ
-

ปีการศึกษา
๖
รายวิชา
๒๕๕๕
๕๕

-

-

ชุมชน

-

-

๒๐๒๔สค.
๒๕๕๕

-

-

๘๑๐กพ.
๒๕๕๕

-

-

(บ้านเป็ด)

อ.กันนิษฐา
อ.ทรงสุดา
อ.ศรีสุดา

อ.พัชรินทร์วินา

อ.พรรณิภา
อ.พิริยากร
อ.นันทิยา

อ.พรรณิภา

อ.นันทิยา
อ.สุวารี
อ.ทุเรียน

อ.พัชรินทร์วินา

๑๒

องค์ประกอบคุณภาพ

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

๑
ชุมชน

-

-

อ.ศิราณี
ภาควิชา
ชุมชน
งาน
นวัตกรรม
งานบริการ
วิชาการ

อ.วิไลวรรณ
อ.พัชรินทร์วินา

-

อ.ทิพย์รัตน์
อ.ทิพวรรณ

อ.วิไลวรรณ

๕.๒.๑ ผลการเรียนรู้
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก (สมศ. ๙)

ค ว ร ใ ห้ ชุ ม ช น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการต่างๆได้มีการเผย แพร่
ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับต่อ
ชุมชนอื่น ๆ ด้วยตนเองให้เป็นที่
ประจักษ์

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคในผู้สูงอายุ
ภายใต้วัฒนธรรมอีสานสู่การ
บริการด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยตัวแบบสร้างเสริม
สุขภาพในระบบชุมชน
ครอบครัวเสมือน

๑ โครงการ
๑ ชุมชน
ต้นแบบ
(บ้านเป็ด)

ปีการศึกษา
๒๕๕๕

๖ การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
๖.๑.๑ การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ. ๑๐)

ควรพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย
สาหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานมา
ก่อนด้วย เช่นการตั้งเป็นชมรม
โดยให้พี่สอนน้อง

โครงการบูรณการงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมกับงาน
วิชาการและงานกิจการ
นักศึกษา

สโมสรนศ.
นักศึกษา
ทุกชั้นปี

ปีการศึกษา เม.ย.๕๕
ก.ย.๕๕
๒๕๕๕
๑๐๐%

โครงการทานุบารุงเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
-พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ตามอุดมคติไทย เช่น ค่าย
ดนตรีไทย ท้องถิ่นและสากล
-ดนตรีไทยอุดมศึกษาเฉลิม
พระเกียรติ

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ

(บ้านเป็ด)

๑๐๐%
ปีการศึกษา
มี.ค.๕๕
๒๕๕๕
มิ.ย.๕๕
ก.ค.๕๕
ต.ค.ธ.ค.๕๕

๑๓

องค์ประกอบคุณภาพ

๗ การบริหารการจัดการ

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้ว

-กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ไทย เช่น ลอยกระทง
บุญผเวสสันดรชาดก

ปีการศึกษา พ.ย.๕๕
๒๕๕๕ มี.ค.๕๕

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมเนื่องในวันสาคัญ
ขององค์กร ท้องถิ่น และ
ของชาติ

มิ.ย.๕๕
ก.ค.๕๕
ส.ค.๕๕
ก.ย.๕๕

ควรบริหารจัดการ ให้อานาจ โครงการพัฒนาศักยภาพ
๗.๑ ภาวะผู้นาของสถาบัน ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม สมรรถนะบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ
และผู้บริหารทุกระดับของ ความเหมาะสม เช่น มอบ
อานาจในการตัดสินใจแทน
สถาบัน (สกอ.๗.๑)
ผู้บริหารในงานประจาที่ไม่ใช่
นโยบาย
ควรผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่าง
เป็นรูปธรรม มีหลักฐานเชิง
ประจักษ์

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

-

-

ก.พ.๕๕

๑๐๐%

๑ ครั้ง/ปี

ปีการศึกษา
๒๕๕๕

บุคลากร
๘๐% ได้รับ
การ
ฝึกอบรม
เพื่อเพิ่ม
ทักษะและ
สมรรถนะ
อย่างน้อย
๑ ครั้ง/คน/
ปี

อ.วัชรี
นางจตุพร

อ.วัชรี

๑๔

องค์ประกอบคุณภาพ
๗.๑.๑ การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน (สมศ.
๑๓)
๗.๒ การจัดการความรู้

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ควรพัฒนาระบบการรายงาน
ผลการประเมินของผู้บริหาร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
การจัดอบรมหลักสูตรการ
เป็นข้าราชการที่ดี
โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการจัดการความรู
โครงการพัฒนาคลังความรู้
และนวัตกรรมทางสุขภาพ
โครงการจัดการความรู้ด้าน
การผลิต วิจัยและบริการ
วิชาการ
โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้ด้านการ
ผลิต วิจัย บริการวิชาการ

เป้าหมาย
๑ ครั้ง/ปี

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้ว

ปีการศึกษา
๒๕๕๕

ปีการศึกษา
๒๕๕๕

๑๓
ม.ค.
๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

-

-

อ.วัชรี
นางจตุพร

อ.วัชรี

-

-

อ.สุพจน์
อ.ปิ่นเพชร

อ.พัชรินทร์วินา

-

-

๑๕

องค์ประกอบคุณภาพ
๗.๓เทคโนโลยีสารสนเทศ

๗.๔ งานควบคุมภายใน

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
โครงการพัฒนาระบบ
เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
ทางการพยาบาล
โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
สาหรับศิษย์เก่าและสโมสร
นักศึกษา
โครงการพัฒนาแผนควบคุม
ความเสี่ยงปีงบประมาณ
๒๕๕๕
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาแผนควบคุม
ความเสี่ยงปีงบประมาณ
๒๕๕๖

เป้าหมาย
พึงพอใจ
มากกว่า
๓.๕๐

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้ว

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ปีการศึกษา
๒๕๕๕

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

รอดาเนิน
การปีงบ
๕๖

อ.วชิรศักดิ์
อานุภาพ
นัฐพล

อ.สุรัสวดี

ปีการศึกษา มิ.ย
๒๕๕๕
๒๕๕๕

-

-

ปีการศึกษา ส.ค.
๒๕๕๕
๒๕๕๕

-

-

๑๖

องค์ประกอบคุณภาพ

๘ การเงิน

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพระบบและกลไก
การเงินและงบประมาณ
โครงการปรับปรุงพัฒนา
ฐานข้อมูลทางการเงิน
๙ ระบบและกลไกการ
บุคลากรมี
ควรมีกลยุทธ์ในการสร้างแนว โครงการประชุม
ประกันคุณภาพ
ความรู้ความ
ปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ เชิงปฏิบัติการเตรียมความ
เข้าใจ
๙.๑ ระบบและกลไกการ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ พร้อมด้านการประกัน
เกี่ยวกับ
คุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานพัฒนาขึ้น
ตัวชี้วัด
(สกอ. ๙.๑)
ร้อยละ ๘๐
มีเครือข่าย
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย
๑ แห่ง
ประกันคุณภาพการศึกษา
บูรณาการกับงานกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
ผ่านการ
โครงการประชุม
ประเมิน
เชิงปฏิบัติการรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การดาเนินการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
-

ยังไม่ได้
ดาเนินการ
-

ปีการศึกษา มิย.
๒๕๕๕
๒๕๕๕

-

ปีการศึกษา MOU
๒๕๕๕ ๒ ฉบับ
๓ แห่ง

ปีการศึกษา กพ.๕๕
๒๕๕๕
สค.๕๕
ธค.๕๕

ปีงบประมาณ

๒๕๕๕

ดาเนินการ
แล้ว

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ

ตค.
๒๕๕๔

ดาราพร

อ.วัชรี

-

อ.กล้วยไม้
อ.นงลักษณ์
อ.สรัญญา

อ.ธรณิศ

-

-

อ.กล้วยไม้
อ.นงลักษณ์
อ.สรัญญา

อ.ธรณิศ

-

-

อ.กล้วยไม้
อ.นงลักษณ์
อ.สรัญญา

อ.ธรณิศ

กพ. ๒๕๕๔

๑๗

องค์ประกอบคุณภาพ
๙.๑.๑. ผลประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน
รับรองโดยต้นสังกัด
(สมศ. ๑๕)

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ควรพัฒนาระบบ และผลการ โครงการประชุม
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในอย่ า ง เชิงปฏิบัติการรับการประเมิน
ต่อเนื่อง
คุณภาพการศึกษา
สรุปผลหลังรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ทา Improvement Plan

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

การดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้ว

บุคลากร ปีการศึกษา ก.พ.
นักศึกษา
๒๕๕๕
๒๕๕๕
แหล่งฝึก
คณะ
ส.ค.
กรรมการ
๒๕๕๕
QA
Improve
Improve-ment
ment Plan
Plan
๑ ฉบับ

ผู้รับผิดชอบ ผู้ตรวจสอบ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
-

ยังไม่ได้
ดาเนินการ

-

-

-

-

-

อ.กล้วยไม้
อ.นงลักษณ์
อ.สรัญญา

อ.ธรณิศ

๑๘

ภาคผนวก
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
วิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๒๗–๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีรายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ดังนี้
๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
ประธานกรรมการ
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์
กรรมการ
๓ อาจารย์สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์
กรรมการและเลขานุการ

๑๙

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
ตารางที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับสถาบัน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๔
ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้านคุณภาพบัณฑิต
๑. ผู้สาเร็จการศึกษา/บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๓. ผู้สาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กาหนด
๔. ผู้สาเร็จการศึกษาที่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพภายใน ๑ ปี
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
๕. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
๖. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
๗. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๘. ผลการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย
๙. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๑ ตัวบ่งชี้ (๑)

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

๕
๔.๖๒
๕
๔.๗๖

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๑.๐๑
๕
๐.๕๑

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ดีมาก
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๕
๕

ดีมาก
ดีมาก

๕
๕
๔.๑๗

ดีมาก
ดีมาก
ดี

๒๐

ตัวบ่งชี้
ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย์
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์สถาบัน)
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๘. ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ
๑๘.๑ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน
๑๘.๒ ผลการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอกสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๘ ตัวบ่งชี้ (๒)

คะแนนประเมิน

ระดับคุณภาพ

๔.๔๑
๓.๒๕

ดี
พอใช้

๓.๗๗

ดี

๕
๔.๘๖
๕

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕
๕
๔.๓๓

ดีมาก
ดีมาก
ดี

