แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ประจาปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

2
คานา
วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลั ยนครพนม ได้มีการจัดทาแผนพัฒ นาคุณภาพ (Improvement plan) ตามผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2556 ตามตัวบ่งชี้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
และผลการประเมินการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สภาการพยาบาล เพื่อพัฒนาสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง อันเป็นวิสัยทัศน์ที่บุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ ร่วมกันกาหนดขึ้น
แผนพัฒ นาคุณภาพ (Improvement plan) ประจาปีการศึกษา 2557 จัดทาขึ้น โดยอาศัยผลการประชุมระดมความคิดของบุคลากรทุกระดับ
เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ อันจะทาให้เกิดการพัฒนาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ โพธิดารา)
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม

3
สารบัญ
หน้า
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
การวิจัย
การบริการทางวิชาการแก่สังคม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
หน่วย
ประเมิน
สกอ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
ดาเนินการได้ 8 ข้อ 5 คะแนน
(บรรลุเป้าหมาย)
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรด้านแผนปฏิบัติการ เพื่อให้
บุคลากรรับรู้เป้าหมายที่ชัดเจนของ
แผนกลยุทธ์ และนาไปจัดทา
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

- ทบทวนและชี้แจงเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างความ
เข้าใจในการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการและดาเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย ในการประชุม
ประจาเดือน
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2558

ส.ค.-ต.ค. 57

-

ก.ค.-ส.ค. 57

50,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสิริกุล
จันดา

ผู้ตรวจสอบ
อ.สุปราณี
สิทธิกานต์

2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1.1 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ (สมศ. 16.1)
หน่วย
ประเมิน
สมศ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
ดาเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน
(บรรลุเป้าหมาย)

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

- ทบทวนแนวทางการพัฒนา
ก.ค.-ก.ย. 58
อัตลักษณ์บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
และกาหนดเป็นกลยุทธ์
เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ
ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
1. ควรระบุขอบเขตชุมชนที่เป็น
- โครงการพัฒนาอัตลักษณ์
ธ.ค.57-เม.ย.
บัณฑิตด้านภาษาในอนุภูมิภาค
58
กลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมสอดคล้องกับ
ลุ่มน้าโขง
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
- โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ต.ค.57-ก.พ.58
2. ควรรวบรวมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ได้มี
ทางวิชาชีพการพยาบาล
- โครงการเตรียมความพร้อม
ต.ค.57-ก.ย.58
การปฏิบัติอันจะนาไปสู่อัตลักษณ์ให้
ก่อนการฝึกปฏิบัติ
เป็นองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
วิชาปฏิบัติการพยาบาล
ในการนาสู่การปฏิบัติให้กว้างขวาง
(5 กลุ่มวิชา)
ยิ่งขึ้น
- โครงการ Health Science
ต.ค.57-ก.ย.58
ASEAN Camp

งบประมาณ
-

48,000
145,000
300,000

500,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสิริกุล
จันดา

ผู้ตรวจสอบ
อ.สุปราณี
สิทธิกานต์

3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1.1.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2)
หน่วย
ประเมิน
สมศ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
มีผลการพัฒนาบัณฑิตตาม
อัตลักษณ์ เท่ากับ 4.64 จานวน
บัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
เท่ากับ 147 คน (บรรลุเป้าหมาย)
ข้อเสนอแนะ
ควรวิเคราะห์ผลการประเมิน โดย
นาผลด้านที่ยังได้คะแนนต่า หรือ
ข้อเสนอแนะมาหาแนวทางพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

- ทบทวนแนวทางการพัฒนา
อัตลักษณ์บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
และกาหนดเป็นกลยุทธ์
เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ
ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
- โครงการพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตด้านภาษาในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
- โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ทางวิชาชีพการพยาบาล
- โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนการฝึกปฏิบัติ
วิชาปฏิบัติการพยาบาล
(5 กลุ่มวิชา)
- โครงการ Health Science
ASEAN Camp

ก.ค.57-ก.ย.58

-

ธ.ค.57-เม.ย.58

48,000

ต.ค.57-ก.พ.58 145,000
ต.ค.57-ก.ย.58

300,000

ต.ค.57-ก.ย.58

500,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสิริกุล
จันดา

ผู้ตรวจสอบ
อ.สุปราณี
สิทธิกานต์

4
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หน่วย
ประเมิน
สกอ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลการประเมิน
มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 4 คน อาจารย์ประจา
ทั้งหมด 49.5 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.08
ค่าร้อยละของปีการศึกษา 2555
เท่ากับ 1. 46 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.62
ค่าคะแนนที่ได้ เท่ากับ 5
(บรรลุเป้าหมาย)

- วางระบบการรับอาจารย์ผู้มี
คุณวุฒิปริญญาเอก สาขา
พยาบาลศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
จานวน 3-5 คน ในโครงการ
เพิ่มคุณวุฒิและการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์
- เปิดรับสมัครอาจารย์พยาบาล
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ทางการ
พยาบาล เพื่อรองรับการเปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- มีแผนการพัฒนาอาจารย์ใน
การเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอก
สาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้งใน
และต่างประเทศ จานวน 2 คน
- มีระบบและกลไกการพัฒนา
อาจารย์ไปศึกษาต่อปริญญา
เอก ทั้งในและต่างประเทศ
ตามความต้องการขององค์กร

1 ต.ค.57ก.ค. 58

100,000

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์ใน
ระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสาขาพยาบาลศาสตร์ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต

ผู้รับผิดชอบ
อ.ดารุนนีย์
สวัสดิโชตติ์

ผู้ตรวจสอบ
อ.สมสมร
เรืองวรบูรณ์

5
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา
รองรับการเปิดหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
- สารวจความพร้อมและจัดทา
แผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์เป็น
รายบุคคล

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

6
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
หน่วย
ประเมิน
สกอ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ผลการประเมิน
- จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เชิงรุก ในการสนับสนุนและ
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
สร้างแรงจูงใจสาหรับผู้ที่มี
14.60 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
คุณสมบัติ เพื่อสร้างผลงานและ
เท่ากับ 49.5 คน แปลค่าคะแนน
ขอเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการใน
เท่ากับ 4.02 คะแนน
โครงการเพิ่มคุณวุฒิและการ
(บรรลุเป้าหมาย)
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์
ข้อเสนอแนะ
- สร้างระบบและกลไกสนับสนุน
ควรมีการสนับสนุนให้แรงจูงใจผู้ที่
ผู้มีคุณสมบัติขอเข้าสู่ตาแหน่ง
ยังอยู่ในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ให้
ทางวิชาการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ เพื่อ
- มีแผนการพัฒนาอาจารย์ใน
ความก้าวหน้าของตนเอง และการ
การเตรียมความพร้อมรองรับ
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของ
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
วิทยาลัยฯ รวมทั้งการเตรียมความ
รายบุคคล
พร้อมในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในอนาคต

ระยะเวลา

งบประมาณ

1 ต.ค.57ก.ค. 58

100,000

ผู้รับผิดชอบ
อ.สมสมร
เรืองวรบูรณ์

ผู้ตรวจสอบ
อ.สมสมร
เรืองวรบูรณ์

7
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
หน่วย
ประเมิน
สกอ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
ดาเนินการได้ 4 ข้อ 3 คะแนน
(ไม่บรรลุเป้าหมาย)

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- จัดทาการประเมินผลแผนการ
ก.ย.57
อ.ดารุนนีย์
บริหารและการพัฒนาอาจารย์
สวัสดิโชตติ์
และบุคลากรสายสนับสนุน
ประจาปี 2557
ข้อเสนอแนะ
- จัดทาโครงการอบรมเสริมสร้าง ต.ค.57-มี.ค.
80,000
ควรมีการจัดทาแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริการภายใน
58
อาจารย์ทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ
สานักงาน
(การศึกษาต่อ,การอบรมเฉพาะทาง,
- จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร ต.ค.57-ก.ย.58 300,000
การประชุมวิชาการ) ศักยภาพด้านการ
ด้านวิชาชีพและการบริหาร
จัดการเรียนการสอน การพัฒนา
- จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากร 1 ต.ค.57-ก.ย. -12,500,00
ฝึกอบรมบุคลากรสายสนับสนุนที่ตรง
ระหว่างการปฏิบัติงาน
58
กับสายงานที่ปฏิบัติ โดยกาหนดตัวชี้วัด - จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อ
1 ก.พ.-พ.ค 58 - 800,000 นางปนัดดา
ความสาเร็จของแผนที่ชัดเจนมีการ
พัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดเก็บข้อมูล
สนับสนุนติดตามกากับให้เป็นไปตาม
จัดการองค์กรและการ
แผนและประเมินแผนพัฒนาอาจารย์
ปฏิบัติงานของบุคลากร
และบุคลากร วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค - จัดทาแผนกากับติดตามให้
อย่างสม่าเสมอเพื่อนาผลมาใช้ในการ
คณาจารย์และบุคลากรสาย
ปรับปรุงแผน
สนับสนุนนาความรู้ที่ได้จาก
การประชุมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ
อ.สมสมร
เรืองวรบูรณ์

8
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา
- วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค
รวมทั้งประเมินความสาเร็จของ
แผนการพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ
นามาใช้ในการปรับปรุงระบบ
การพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

9
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4.1 การพัฒนาคณาจารย์ (สมศ. 14)
หน่วย
ประเมิน
สมศ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผลการประเมิน
- วิเคราะห์และจัดทาแผนการ
ต.ค.57-ก.ย.58
มีการพัฒนาคณาจารย์ ผลรวมถ่วง
พัฒนาอาจารย์เป็นรายบุคคล
น้าหนักของอาจารย์ประจา เท่ากับ
เพือ่ เตรียมความพร้อมรองรับ
12.3 อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
เท่ากับ 49.5 คน แปลงค่าเป็น
- จัดทาประกาศรับสมัครอาจารย์
คะแนนเท่ากับ 2.07 คะแนน
ที่มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม
(ไม่บรรลุเป้าหมาย)
เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์,
รองศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์
ข้อเสนอแนะ
- จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์
ควรมีการสนับสนุนให้แรงจูงใจผู้ที่
เชิงรุก ในการสนับสนุนและ
อยู่ในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพให้เข้าสู่
สร้างแรงจูงใจสาหรับผู้ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้า
คุณสมบัติครบ เพื่อสร้างผลงาน
ของตนเองและการพัฒนาความเข้มแข็ง
และขอตาแหน่งทางวิชาการ
ทางวิชาการของวิทยาลัย ฯ รวมทั้งการ - สร้างระบบและกลไกสนับสนุน
เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษา
ผู้มีคุณสมบัติครบขอตาแหน่ง
ระดับบัณฑิตศึกษาในอนาคต
ทางวิชาการ
- จัดทาโครงการเพิ่มคุณวุฒิและ
1 ต.ค.57- 100,000
การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ก.ค. 58
ของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
อ.สมสมร
เรืองวรบูรณ์

ผู้ตรวจสอบ
อ.สมสมร
เรืองวรบูรณ์

10
ตัวบ่งชี้ที่ 6 คุณวุฒิอาจารย์พยาบาลประจา (สภาการพยาบาล)
หน่วย
ประเมิน
สภาการ
พยาบาล

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 35
(ปัจจุบันร้อยละ 7.14)

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

- วางระบบการรับอาจารย์ผู้มี
คุณวุฒิปริญญาเอก สาขา
พยาบาลศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
จานวน 3-5 คน ในโครงการ
เพิ่มคุณวุฒิและการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์
- เปิดรับสมัครอาจารย์พยาบาล
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ทางการ
พยาบาล เพื่อรองรับการเปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- มีแผนการพัฒนาอาจารย์ใน
การเพิ่มคุณวุฒิปริญญาเอก
สาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้งใน
และต่างประเทศ จานวน 2 คน
- มีระบบและกลไกการพัฒนา
อาจารย์ไปศึกษาต่อปริญญา
เอก ทั้งในและต่างประเทศ
ตามความต้องการขององค์กร
รองรับการเปิดหลักสูตรระดับ

1 ต.ค.57ก.ค. 58

100,000

ผู้รับผิดชอบ
อ.สมสมร
เรืองวรบูรณ์

ผู้ตรวจสอบ
อ.สมสมร
เรืองวรบูรณ์

11
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา
บัณฑิตศึกษา
- สารวจความพร้อมและจัดทา
แผนพัฒนาคุณวุฒิอาจารย์เป็น
รายบุคคล

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

12
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจา (สภาการพยาบาล)
หน่วย
ประเมิน
สภาการ
พยาบาล

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาอาจารย์พยาบาลประจา
ให้มีภาระงานสอนให้ได้ตามเกณฑ์ ไม่
น้อยกว่า 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12
หน่วยชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา
(ปัจจุบันอาจารย์ 14 คน มีภาระงาน
สอน 12.76-15.66 หน่วยชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

- จัดทาแผนการรับอาจารย์
1 ส.ค.-31 ก.ค.
พยาบาลประจาในปีการศึกษา
58
2558 ให้ได้อาจารย์ ดังนี้
1. ปีการศึกษา 2557 มี
อาจารย์พยาบาล จานวน
50 คน
2. ปีการศึกษา 2558 มี
อาจารย์พยาบาล จานวน
61 คน
3. ปีการศึกษา 2559 มี
อาจารย์พยาบาลจานวน
64 คน
- ปรับภาระงานสอนของอาจารย์
พยาบาลให้เป็นไปตามเกณฑ์

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.นภาทิพย์
ตั้งตรีจักร

ผู้ตรวจสอบ
ผศ.นภาทิพย์
ตั้งตรีจักร

13
ตัวบ่งชี้ที่ 17 อัตราส่วนจานวนอาจารย์พยาบาลประจาต่อนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (สภาการพยาบาล)
หน่วย
ประเมิน
สภาการ
พยาบาล

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาอัตราส่วนจานวนอาจารย์
พยาบาลประจาต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า ไม่เกิน 1 : 6 (ปีการศึกษา
2556 ได้ 1 : 8.23)

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

วิทยาลัยมีแผนการรับและพัฒนา 1 ส.ค.-31 ก.ค.
อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาต่อ 58
นักศึกษา ดังนี้
- ปีการศึกษา 2557 อาจารย์ :
FTES = 1 : 6.83
- ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ :
FTES = 1 : 5.62
- ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ :
FTES = 1 : 5.37

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.นภาทิพย์
ตั้งตรีจักร

ผู้ตรวจสอบ
ผศ.นภาทิพย์
ตั้งตรีจักร

14
ตัวบ่งชี้ที่ 18 ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านครั้งแรก (สภาการ
พยาบาล)
หน่วย
ประเมิน
สภาการ
พยาบาล

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

ข้อเสนอแนะ
1. ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการ ก.ย.57-ก.ย.58
ควรพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้
ส่งเสริมให้บัณฑิตสอบผ่านการ
ผู้สาเร็จการศึกษาสอบความรู้ขอขึ้น
สอบวัดความรู้ขอขึ้นทะเบียน
ทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครัง้ แรก โดยจัดทา
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านใน
โครงการวิจัยเรื่อง ประสบการณ์
ครัง้ แรกเพิ่มขึ้น (ปัจจุบันผลการสอบ
การสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน
เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ร้อยละ 53.27)
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ใน
รอบแรกของบัณฑิตพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม
2. ถอดบทเรียนการเตรียมตัวสอบ ธ.ค. 57 – มี.ค.
ความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับ
58
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์
กลุ่มผู้สาเร็จการศึกษาปี
การศึกษา 2556 (ผู้สาเร็จ
การศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิตรุ่น 18)

งบประมาณ
60,000

-

ผู้รับผิดชอบ
อ.กนกวรรณ
ไชยต้นเทือก
และคณะ

อ.พยอม สินธุศิริ

ผู้ตรวจสอบ
อ.พยอม สินธุศิริ

15
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

3. ปรับปรุงกิจกรรมในโครงการ
12 ม.ค. – 15 250,000
พัฒนาผลสอบความรู้รวบยอด
มี.ค. 58
สาหรับนักศึกษา รุ่น 19 โดย
การจัดให้มีการทดลองทา
ข้อสอบเสมือนจริงมากขึ้น และ
มีการติวเฉลยข้อสอบเพิ่มขึ้น
จาก 2 ชุดข้อสอบ เป็น 4 ชุด
ข้อสอบ
4. กาหนดรางวัลเพื่อเป็นแรงจูงใจ
เม.ย.58
กลุ่มละ
สาหรับผู้สอบผ่านรอบแรก
15,000
5. ปรับกิจกรรมการเตรียมความ
ส.ค. 58
130,000
พร้อมสาหรับการสอบวัด
ความรู้รวบยอด โดยเริ่มให้มี
การแข่งขัน การทาข้อสอบใน
นักศึกษา ปี 1-3 ผ่านโครงการ
“ค้นหาอัจฉริยะแห่ง BCNN
(BCNN Contest Project)”
6. จัดให้มีกิจกรรมการสอบรวบ
ก.ค. 58
ยอดในรายวิชาทางการ
พยาบาลทุกชั้นปี เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
อ.พยอม สินธุศิริ

อ.พยอม สินธุศิริ
อ.พยอม สินธุศิริ

ผู้ตรวจสอบ

16
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สมศ. 2)
หน่วย
ประเมิน
สมศ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลรวมของค่า
คะแนนการประเมินคุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี เท่ากับ 4.33 จานวน
บัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
147 คน จากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
147 คน (ไม่บรรลุเป้าหมาย)
ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม มีข้อมูลรายละเอียดเพื่อใช้ใน
การพัฒนาบัณฑิตที่ชัดเจนมากขึ้น อาจ
มีการประเมินเพิ่มเติมโดยวิทยาลัยฯ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

วิทยาลัยฯ ดาเนินการประเมิน
มีนาคม –
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน พฤษภาคม
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2558
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาบัณฑิตในปีการศึกษา
ถัดไป ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย
สถาบัน

งบประมาณ
30,000

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.นภาทิพย์
ตั้งตรีจักร

ผู้ตรวจสอบ
ผศ.นภาทิพย์
ตั้งตรีจักร

17
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
หน่วย
ประเมิน
สมศ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
ดาเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน
(บรรลุเป้าหมาย)

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

- ทบทวนการกาหนดคุณลักษณะ
ก.ค.-ก.ย. 58
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้ครอบคลุมตามกรอบ
TQF และจัดทาแผนพัฒนา
ข้อเสนอแนะ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของ
วิทยาลัย ฯ ได้กาหนดคุณลักษณะ นักศึกษาร่วมกันทั้งฝ่ายวิชาการ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านคุณธรรม
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายอื่นๆ
จริยธรรมหลายด้าน เช่น ความซื่อสัตย์ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดดาเนินกิจกรรม
ความรับผิดชอบ
โครงการทั้งในฝ่ายวิชาการคือ
ส.ค.57-ก.ย.58
ในการกาหนดพฤติกรรม จริยธรรม โครงการปัญญาธรรม และฝ่าย
ที่ต้องการส่งเสริมควรกาหนดให้
กิจการนักศึกษาคือ โครงการ
ครบถ้วนตามคุณลักษณะบัณฑิต และ เสริมสร้างวินัยนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนาให้ครอบคลุม มีตัวชี้วัด
ผลลัพธ์และประเมินครบทุกด้าน
อนึ่ง ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรมที่กาหนดใน
หลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิต
ควรสอดคล้องสัมพันธ์กัน มีการจัดทา
แผนพัฒนาร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการ
และฝ่ายพัฒนานักศึกษา

งบประมาณ
-

210,000

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

อ.ดัชนี สุวรรณคม อ.ดัชนี สุวรรณคม
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องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
หน่วย
ประเมิน
สกอ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
ดาเนินการได้ 4 ข้อ 3 คะแนน
(ไม่บรรลุเป้าหมาย)
ข้อเสนอแนะ
1. ในการจัดทาโครงการพัฒนา
นักศึกษาให้ครบถ้วนตามกรอบ TQF
ควรมีการวิเคราะห์ LO แต่ละข้อ ใน
แต่ละด้าน (Domain) ว่ามีด้านใดที่
จาเป็นต้องจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
และจัดทาโครงการที่ตอบสนองต่อ LO
ที่ชัดเจน สามารถประเมินผลลัพธ์ได้
2. ควรกาหนดวัตถุประสงค์ของแผน
ที่ชัดเจนขึ้นและมีตัวบ่งชี้เชิงผลลัพธ์
เพื่อที่จะใช้ผลการประเมินมาพัฒนา
โครงการกิจกรรมได้ชัดเจนขึ้น

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

- ทบทวนแนวการจัดทาแผนการ ก.ค.- ก.ย. 57
จัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ให้ครบถ้วนตามกรอบ TQF ทุก
ด้าน กาหนดวัตถุประสงค์ของ
แผน และกาหนดตัวบ่งชี้เชิง
ผลลัพธ์ให้ชัดเจน
- ประเมินความสาเร็จตาม
ก.ย. 58
วัตถุประสงค์ของแผนการ
พัฒนานักศึกษา ตามกรอบ
TQF

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
อ.ดัชนี
สุวรรณคม

ผู้ตรวจสอบ
อ.ดัชนี
สุวรรณคม
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หน่วย
ประเมิ
ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
น
สกอ. ผลการประเมิน
ดาเนินการได้ 8 ข้อ 5 คะแนน
(บรรลุเป้าหมาย)

แนวทางการพัฒนา

วิทยาลัยฯ กาหนดแนวทางการ
สนับสนุนทุนวิจัยให้สอดคล้องกัน
กับยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ข้อเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้ง
การจัดสรรงบประมาณแบบยืดหยุ่นตาม กาหนดแนวทางการสนับสนุนทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
วิจัยให้สอดคล้องกับพื้นที่ทาวิจัย
มหาวิทยาลัย และปัญหาของพื้นที่และ
ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ที่ได้รับทุน
อนุภาคลุ่มน้าโขง มากกว่าเกณฑ์ที่จัดสรร
สนับสนุนวิจัยมีงบประมาณที่
ตามรูปแบบการวิจัย
เพียงพอในการดาเนินการวิจัย
ภายใต้ชื่อโครงการสนับสนุนทุน
วิจัย

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

พ.ย.57-พ.ค.58 3,500,000 ดร.เพ็ญศิริ
ดารงภคภากร

ดร.เพ็ญศิริ
ดารงภคภากร
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ตัวบ่งชี้ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หน่วย
ประเมิน
สกอ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
ดาเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน
(บรรลุเป้าหมาย)
ข้อเสนอแนะ
ส่งเสริมการนาผลงานวิจยั มา
สังเคราะห์ความรู้และนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

วิทยาลัยฯ จัดโครงการการจัดการ
ความรู้ (KM) เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการนา
ผลงานวิจัยมาสังเคราะห์ให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งเผยแพร่
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและนาไปใช้
ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นภายใต้ชื่อ
โครงการการจัดการความรู้
(Knowledge Management)

ต.ค.57-พ.ค.58

85,000

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ดร.เพ็ญศิริ
ดารงภคภากร

ดร.เพ็ญศิริ
ดารงภคภากร
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ตัวบ่งชี้ที่ 23 ผลงานวิชาการ (สภาการพยาบาล)
หน่วย
ประเมิน
สภาการ
พยาบาล

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาอาจารย์ให้มีผลงาน
วิชาการที่ได้มาตรฐานให้ได้ตามเกณฑ์
(ปี 2556 มีผลงานวิชาการ ร้อยละ
7.14)

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

วิทยาลัยฯ จัดโครงการอบรม
ต.ค.57-ก.ย.58 420,000
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณาจารย์ในการเขียนบทความ
วิจัย/บทความวิชาการ เพื่อพัฒนา
ทักษะในการเขียนบทความวิจัย/
บทความวิชาการ ของคณาจารย์ให้
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถนา
บทความวิจัย/บทความวิชาการ
ตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติได้อย่าง
ต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “ศาสตร์และศิลป์ใน
การเขียนบทความทางวิชาการ”

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ดร.เพ็ญศิริ
ดารงภคภากร

ดร.เพ็ญศิริ
ดารงภคภากร
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 : เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
หน่วย
ประเมิน
สกอ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยเท่ากับ 11,490.11 บาท
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจาก
ภายในสถาบัน 475,000 บาท
มีเงินสนับสนุนวิจัยภายนอกสถาบัน
70,780 บาท จานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจา (นับปฏิบัติงาน
จริง) เท่ากับ 47.5 แปลงค่าคะแนน
เท่ากับ 1.15 คะแนน
(ไม่บรรลุเป้าหมาย)
ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนากลไก กระตุ้นและ
ผลักดันให้เกิดการขอทุนสนับสนุนใน
การผลิตองค์ความรู้จากภายนอก
สถาบันเพิ่มขึ้น

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

1. วิทยาลัยฯ จัดโครงการพัฒนา ต.ค.57-ก.ย.58
ศักยภาพคณาจารย์ในการผลิต
ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความรู้ และความชานาญ
ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เป็นที่ปรึกษาและพัฒนาทักษะของ
คณาจารย์ ในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน ภายใต้
ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
2. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนพร้อมทั้ง
สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์ส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
ภายนอกมากยิ่งขึ้น โดยโครงการ
วิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนภายนอก
จัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้
บุคลากรในสถาบันทราบพร้อมทั้งให้
รางวัลแก่คณะวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนดังกล่าว

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

500,000

ดร.เพ็ญศิริ
ดารงภคภากร

ดร.เพ็ญศิริ
ดารงภคภากร
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องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
หน่วย
ประเมิน
สกอ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
ดาเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน
(บรรลุเป้าหมาย)

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

- ถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่ได้จาก
การบูรณาการโครงการการ
บริการวิชาการกับการเรียนการ
สอน ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยใน
โครงการตาบลต้นแบบการดูแล
สุขภาพบูรณาการกับการเรียน
การสอน

ต.ค.57ก.ย. 58

900,000

ม.ค.-เม.ย. 58

600,000

ข้อเสนอแนะ
นาผลการประเมินไปปรับปรุงให้
คลอบคลุมทุกประเด็นที่ได้จากผลการ
ประเมิน ได้แก่ การถอดองค์ความรู้ที่ได้
จากการบูรณาการโครงการการบริการ - จัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยน
วิชาการกับการเรียนการสอนและ
เรียนรู้และการนาความรู้จาก
เผยแพร่เอกสารในรูปของแผ่นพับ
การบริการวิชาการมา
วีดีโอ และ การจัดให้มีเวทีการ
พัฒนาการเรียนการสอนในปี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาต่อไป

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้ากลุ่มวิชา อ.สมสมร
และอาจารย์
เรืองวรบูรณ์
ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
หน่วย
ประเมิน
สกอ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
ดาเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน
(บรรลุเป้าหมาย)

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

- นาข้อค้นพบที่ได้จากการจัดทา
พ.ค -ส.ค 58
โครงการบริการวิชาการ ในโครงการ
ตาบลต้นแบบการดูแลสุขภาพ
บูรณาการกับการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะ
มาสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อ
จัดให้มีการสรุปกระบวนการบริการ เผยแพร่และดาเนินการอย่าง
วิชาการที่มีความต่อเนื่องและเกิด
ต่อเนื่อง
นวัตกรรมการเรียนรู้จากการบริการ
วิชาการ ให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ
เผยแพร่ต่อไป

งบประมาณ
60,000

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้ากลุ่มวิชา อ.สมสมร
และผู้รับผิดชอบ เรืองวรบูรณ์
โครงการฯ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2.1 : การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก (สมศ.9)
หน่วย
ประเมิน
สมศ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
ดาเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน
(บรรลุเป้าหมาย)

แนวทางการพัฒนา

- ระบุวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้
ความสาเร็จในการประเมินผล
กระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และความเข็มแข็งองค์กร ให้เห็น
ข้อเสนอแนะ
ผลที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและ
การวางแผนโครงการการเรียนรู้และ
ระยะยาว
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ควร
มีวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ถึงการเกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์
สร้างคุณค่าต่อสังคมหรือสร้างความเข้ม
แข้งให้แก่องค์กร จนสามารถพึ่งตนเอง
ได้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการเห็นผล
จึงควรวางแผนที่เห็นผลทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว

ระยะเวลา

งบประมาณ

ก.ค.-ก.ย.57

-

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

หัวหน้ากลุ่มวิชา อ.สมสมร
และผู้รับผิดชอบ เรืองวรบูรณ์
โครงการฯ

26
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการวิชาการระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (ม.พน.)
หน่วย
ประเมิน
ม.นพ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
ดาเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน
(บรรลุเป้าหมาย)
ข้อเสนอแนะ
1. นาผลการประเมินการให้บริการ
วิชาการระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง ไป
พัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมที่
ให้บริการทางวิชาการ
2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การให้บริการวิชาการระดับอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง
3. จัดให้มีระบบสารสนเทศของ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้า
โขง เพื่อใช้ในการติดตาม ประเมินผล
และพัฒนาพันธกิจด้านบริการวิชาการ
ตามวิชาชีพ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

- สารวจความต้องการเพื่อกาหนด
ทิศทางประเด็นการให้บริการ
วิชาการในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
- จัดทาโครงการบริการวิชาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพจาปาสัก
- สรุปผลการประเมินและนาผล
การประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
ระบบและกลไกการให้บริการ
วิชาการระดับอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขงต่อไป
- จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ให้บริการในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
เพื่อกากับ ติดตามและนาผลมา
พัฒนาพันธกิจด้านบริการ

-

-

1 ต.ค 57ก.ค. 58

200,000

ผู้รับผิดชอบ
อ.สมสมร
เรืองวรบูรณ์

ผู้ตรวจสอบ
อ.สมสมร
เรืองวรบูรณ์

27
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

4. กาหนดทิศทางการบริการ
วิชาการ
วิชาการตามความเชี่ยวชาญของกลุ่ม - สารวจความต้องการและทิศ
สาขาวิชาทางการพยาบาล เพื่อสร้าง
ทางการให้บริการวิชาการในอนุ
ความโดดเด่นและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีใน
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงความตาม
การขยายผลในแถมลุ่มน้าโขงต่อไป
เชี่ยวชาญของกลุ่มสาขาวิชา
ทางการพยาบาล เพื่อขยายผล
และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการ
จัดโครงการบริการในแถบลุ่ม
น้าโขงต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

28
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10)
หน่วย
ประเมิน
สมศ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
ดาเนินการได้ 3 ข้อ 3 คะแนน
(ไม่บรรลุเป้าหมาย)

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

- ทบทวนการจัดทากิจกรรม ต.ค.57-ก.ย.58
โครงการการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยเน้น
โครงการ กิจกรรมที่สร้างความ
ข้อเสนอแนะ
ตระหนักในคุณค่า (Value)
1. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่สาคัญของสังคม/องค์การ
ควรเน้นโครงการ กิจกรรมที่สร้างความ
ที่จะเป็นประโยชน์ในการ
ตระหนักในคุณค่า (Value) ที่สาคัญของ
ดารงชีวิตร่วมกันในสังคม/
สังคม/องค์การ ที่จะเป็นประโยชน์ในการ
องค์กร และกาหนดโครงการ
ดารงชีวิตร่วมกันในสังคม/องค์กร และ
กิจกรรมที่เสริมสร้าง ดารงไว้
กาหนดโครงการ กิจกรรมที่เสริมสร้าง
ซึ่งคุณค่านั้น ๆ โดยอาจใช้
ดารงไว้ซึ่งคุณค่านั้น ๆ โดยอาจใช้
ประเพณี พิธีกรรม (Ritual)
ประเพณี พิธีกรรม (Ritual) ตรวจเพื่อ
ตรวจเพื่อกระตุ้นเตือน สร้าง
กระตุ้นเตือน สร้างแรงจูงใจต่อการมี
แรงจูงใจต่อการมีคุณค่านั้น ๆ
คุณค่านั้น ๆ ควรมีการดาเนินการ
และดาเนินกิจกรรมอย่าง
กิจกรรมที่ต่อเนื่อง เป็นวิถีชีวิตขององค์กร
ต่อเนื่อง เป็นวิถีชีวิตขององค์กร

งบประมาณ
50,000

ผู้รับผิดชอบ
อ.ดัชนี
สุวรรณคม

ผู้ตรวจสอบ
อ.ดัชนี
สุวรรณคม

29
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
2. ในด้านศิลปะ อาจมีการ
ดาเนินการในลักษณะการสร้าง
Appreciation ในศิลปะพื้นบ้าน การ
สนับสนุนเผยแพร่ศิลปะพื้นบ้าน ใน
ศักยภาพที่สามารถดาเนินการได้

แนวทางการพัฒนา
- โดยจัดทาโครงการวิทยาลัยน่า
อยู่

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

30
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1.2 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11)
หน่วย
ประเมิน
สมศ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
ดาเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน
(บรรลุเป้าหมาย)
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการกาหนดวัฒนธรรมองค์กรที่
ชัดเจนมากขึ้น โดยทุกฝ่ายร่วมกัน
กาหนดและพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

กาหนดวัฒนธรรมองค์กรเป็น
ก.ค.57-ก.ย.58
ลายลักษณ์อักษร โดยให้บุคลากร
ทุกระดับมีส่วนร่วมในการกาหนด
วัฒนธรรม องค์กร และร่วมกัน
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

งบประมาณ
50,000

ผู้รับผิดชอบ
อ.ดัชนี
สุวรรณคม

ผู้ตรวจสอบ
อ.ดัชนี
สุวรรณคม

31
องค์ประกอบที่ 7 : การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
หน่วย
ประเมิน
สกอ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
ดาเนินการได้ 5 ข้อ 5 คะแนน
(บรรลุเป้าหมาย)

แนวทางการพัฒนา

ด้านการเรียนการสอน
- ฝ่ายวิชาการได้ดาเนินการ
เผยแพร่การจัดการความรู้
ด้านการผลิต ประเด็น
ข้อเสนอแนะ
“สอนในคลินิกอย่างไรให้
ควรประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์
ได้ผล” ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ความรู้ที่รวบรวมได้ให้อาจารย์ได้ทราบกัน
ให้กับอาจารย์พยาบาล โดย
อย่างทั่วถึง เพื่อจะได้นาไปประยุกต์ใช้ใน
ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย เพื่อ
การสอนและการวิจัย
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ระยะเวลา
ต.ค. 57

ด้านการวิจัย
ต.ค.57-ก.ย.58
- วิทยาลัยฯ ดาเนินการเผยแพร่
องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ โดยจัดทาเป็นคู่มือหรือ
แนวปฏิบัติที่ดี เผยแพร่แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์วิทยาลัยฯ
ภายใต้ชื่อโครงการการจัดการ
ความรู้ (Knowledge
Management พร้อมทั้ง

งบประมาณ
-

85,000

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

- นางสาวศิรินาฎ - ผศ.นภาทิพย์
ต้นสวรรค์
ตั้งตรีจักร

- นายนรากร
พลหาญ

- ดร.เพ็ญศิริ
ดารงภคภากร

32
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา
เผยแพร่เชิงประจักษ์โดยบรรจุ
ลงในระเบียบวาระในการ
ประชุมประจาเดือนของ
วิทยาลัยฯ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

33
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง
หน่วย
ประเมิน
สกอ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
ดาเนินการได้ 6 ข้อ 5 คะแนน
(บรรลุเป้าหมาย)

แนวทางการพัฒนา

1. ประชุมกรรมการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง
และจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยง โดยเพิ่มประเด็นความ
ข้อเสนอแนะ
เสี่ยงทางกายภาพระบุไว้ใน
ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุม
ประเด็นความเสี่ยงจาก
ความเสี่ยงทางกายภาพ ที่เกิดจาก
เหตุการณ์ภายนอก ในแผน
อุบัติเหตุ การเดินทาง และหาแนว
บริหารความเสี่ยงของวิทยาลัย
ทางการป้องกัน
ปีงบประมาณ 2558
2. กาหนดแนวทางการป้องกัน
ความเสี่ยงทางด้านกายภาพ
จากเหตุการณ์ฉุกเฉินภายนอก
เช่น อัคคีภัย วาตภัย โดยการ
จัดทาโครงการป้องกันภัยจาก
เหตุการณ์ฉุกเฉินภายนอก
3. กาหนดแนวทางการป้องกัน
ความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติติเหตุ
และการเดินทาง และภัยจาก
สังคม โดยการจัดทาโครงการ
พัฒนาทักษะการป้องกันตัว

ระยะเวลา
ส.ค. 57

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

อ.พยอม สินธุศิริ อ.พยอม สินธุศิริ

ส.ค. 58

30,000

อ.พยอม สินธุศิริ

ส.ค. 58

40,000

อ.พยอม สินธุศิริ

34
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา
จากภัยสังคมและโครงการ
เสริมสร้างวินัยนักศึกษา

ระยะเวลา
ส.ค.58

งบประมาณ
50,000

ผู้รับผิดชอบ
อ.ดัชนี
สุวรรณคม

ผู้ตรวจสอบ

35
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
หน่วย
ประเมิน
สกอ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ผลการประเมิน
ดาเนินการได้ 7 ข้อ 5 คะแนน
(บรรลุเป้าหมาย)
ข้อเสนอแนะ
ควรวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคต
ที่อาจไม่ได้รับเงินสนับสนุนการผลิต
พยาบาลเพิ่ม จะมีแนวทางพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างไร

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

- จัดทารายงานการวิเคราะห์ ต.ค.57-ก.ย.58
สถานการณ์การเงินในอนาคต
- เสนอมหาวิทยาลัยในการเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
- จัดทามาตรการประหยัดค่า
สาธารณูปโภค

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
นางสายทอง
จันทร์เต็มดวง

ผู้ตรวจสอบ
อ.สมเกียรติ
สุทธรัตน์

