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คานา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีก ารจัดทาแผนพัฒ นาคุณภาพ (Improvement plan) ตามผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2557 ตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง อันเป็นวิสัยทัศน์ที่บุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ ร่วมกันกาหนดขึ้น
แผนพั ฒ นาคุณภาพ (Improvement plan) ประจาปีก ารศึกษา 2558 จัดท าขึ้น โดยอาศัยผลการประชุมระดมความคิดของบุคลากรทุ กระดับ
เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ อันจะทาให้เกิดการพัฒนาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

(ดร.เพ็ญศิริ ดารงภคภากร)
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
........./................./.............
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายด้านการสาธารณสุข ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๖ (๒๕๓๐ – ๒๕๓๔) กาหนดให้มีการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของการบริการสาธารณสุขสูต่ าบล โดยจัดให้มพี ยาบาล ๑ คน ในสถานีอนามัยตาบล
ทุกแห่ง เพื่อเพิ่มจานวนบุคลากรทางด้านการพยาบาลให้เพียงพอต่อการดาเนินการด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม ขึ้นอีก แห่งหนึ่ง เพื่ อรองรั บ การจัดการศึก ษาทางการพยาบาลในเขตจังหวัดใกล้เคียง เช่น มุก ดาหาร สกลนคร หนองคาย เป็นต้น เริ่มก่อสร้างโดยใช้
งบประมาณผูก พั น ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีผู้อานวยการคนแรกคือ นางสาวสุภา อยู่ยืน ผู้อานวยการคนที่ สองคือ นางสาววรรณดา มลิวรรณ์ ผู้อานวยการ
คนที่สามคือ ดร. สมประสงค์ โอวาทกา ผู้อานวยการคนทีส่ ี่คือ นางเพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์ และในปี 2548 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้เข้าสังกัด
มหาวิทยาลัยนครพนม มีคณบดีคนที่หนึ่ง คือ ผศ.เยาวลักษณ์ โพธิดารา และปัจจุบันคณบดีคือ ดร.เพ็ญศิริ ดารงภคภากร โดยมีความเป็นมา ดังนี้
ปีการศึกษา ๒๕๓๖ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ได้เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ระดับต้น)
ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบกั บมหาวิท ยาลัยขอนแก่น จึงได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา ๒๕๔๒ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
ปีการศึกษา ๒๕๔๕-๒๕๔๖ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เปิดสอน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคปกติ และหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิ ต (ต่อ เนื่อ ง) ภาคพิเศษ และในวันที่ ๒ กั นยายน ๒๕๔๘ วิท ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้ห ลอมรวมเป็นส่วนราชการหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม
ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาจานวน 597 คน
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ปรัชญา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล และการสาธารณสุ ข
ให้เกิดทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ด้านบริการวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัยทางการพยาบาลและสาธารณสุข บริการสาธารณสุขสาธิ ต ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งแวดล้อม
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
พันธกิจ
เพื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง จึงกาหนดพันธกิจ ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่เก่ง ดี มีคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมและได้
มาตรฐานสากล
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
4. ทานุบารุง ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
5. บริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีความรอบรู้ มีความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
2. เป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ประเทศ และอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4. เป็นแหล่งทานุบารุง ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์การเรียนรูท้ างศิลปวัฒนธรรม ของชุมชนในระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
5. เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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1.3. อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์
- มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชีพ (Competency)
- มีความสามารถในการสือ่ สารภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Communication)
- เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (Cultural Understanding)
เอกลักษณ์
เสริมสร้างความรู้สอู่ นุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
1.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ปัจจัยนาเข้า
2.69

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ
ผลผลิต
5.00
3.80

รวมเฉลี่ย
3.65

ระดับคุณภาพ
ดี

2.14

5.00

4.45

3.86

ดี

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

เฉลี่ยรวม

2.56

5.00

4.13

4.11

ดี

ผลการประเมิน

พอใช้

ดีมาก

ดี

ดี
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ส่วนที่ 2
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ปีการศึกษา 2558
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
หน่วย
ประเมิน
สกอ.

ข้อเสนอแนะ

1. ดาเนินการเชิงรุกในการ
ขับเคลื่อนแผนการพัฒนาให้
ระดับคณะ
อาจารย์มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก และ
ตาแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์
คุณภาพเป็นอย่างน้อย

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ
ตุลาคม 2558 งบประมาณ
ปริญญาเอก วิทยาลัยมีแนวทางในการ
– กันยายน
แผ่นดิน
ดาเนินงานดังนี้
2559
600,000
1. คณบดีประกาศนโยบายในทีป่ ระชุม
บาท
ประจาคณะและที่ประชุมประจาเดือน
งบเงินรายได้
ดังนี้
600,000
1.1 สนับสนุนให้อาจารย์ปริญญาโทศึกษา
บาท
ต่อในระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะ
รวม
สาขาพยาบาลศาสตร์ให้มากขึ้น
1,200,000
1.2 การเร่งรัดและสนับสนุนให้อาจารย์ที่
บาท
กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
กาหนด โดยการสนับสนุนด้านเวลา
ในการลาเพื่อพัฒนาการเรียนให้
สาเร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
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หน่วย
ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา
2. ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์บรรจุโครงการพัฒนา
คุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ไว้ใน
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
3. ฝ่ายบริการวิชาการฯ สารวจปัญหา
อุปสรรค และความต้องการการ
สนับสนุนในการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกของอาจารย์เป็น
รายบุคคล เพื่อวางแผนการดาเนิน
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุม่ เป้าหมาย
4. ดาเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ของอาจารย์ประจา ดังนี้
4.1 กิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
โดยการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาภาษาอังกฤษตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ
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หน่วย
ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา
จานวน 500,000 บาท
4.2 ฝ่ายบริการติดตามความก้าวหน้า
ปัญหา อุปสรรคและความต้องการ
การสนับสนุนจากวิทยาลัยของ
อาจารย์ทกี่ าลังศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกเป็นรายบุคคลและ
นาเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณา
5. ประเมินผลการพัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกของ
อาจารย์ โดยรองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการฯจัดทาแผนการติดตามและ
ดาเนินการตามแผน รายงาน
ความก้าวหน้าต่อผู้บริหารเมื่อสิ้นสุด
ไตรมาสทีส่ องและก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ
6. ประเมินผลการดาเนินโครงการ
ปัญหาและอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายโดย
การถอดบทเรียน และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะเพือ่ ให้
ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนการ
ดาเนินการในปีงบประมาณต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ
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หน่วย
ประเมิน

ข้อเสนอแนะ
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิปริญญา
เอกและตาแหน่งทางวิชาการ
ให้ได้อย่างน้อยตามเกณฑ์
คุณภาพ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

แนวทางการพัฒนาอาจารย์ให้มีตาแหน่ง ตุลาคม 2558 งบประมาณ
ทางวิชาการ วิทยาลัยมีแนวทางในการ
– กันยายน
แผ่นดิน
ดาเนินงานดังนี้
2559
550,000
1. คณบดีประกาศนโยบายสนับสนุนและ กรกฎาคม
บาท
เร่งรัดให้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติตาม
2558
งบประมาณ
เกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
เงินรายได้
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการให้ได้ตาม
500,000
ระยะเวลาที่เหมาะสม
บาท
3. วิเคราะห์ภาระงาน ผลงานของ
กรกฎาคม
รวม
อาจารย์และจัดทาแผนพัฒนา 2. ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์บรรจุโครงการพัฒนา
2558
1,050,000
อาจารย์เชิงรุกเพื่อให้อาจารย์
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
บาท
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการเป็น
ทางวิชาการไว้ในแผนปฏิบัตริ าชการ
รายบุคคล โดยมีระบบเพื่อน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ช่วยเพื่อนทาหน้าทีพ่ ี่เลี้ยง/ที่
3. ฝ่ายบริการวิชาการฯ สารวจปัญหา
กันยายน
ปรึกษาในกระบวนการเข้าสู่
อุปสรรค และความต้องการการ
2558
ตาแหน่งทางวิชาการ
สนับสนุนในการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ที่มีคุณสมบัตเิ ป็น
รายบุคคล เพื่อวางแผนการดาเนิน
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุม่ เป้าหมาย
4. ดาเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมการขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ โดย

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

8
หน่วย
ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

4.1 ฝ่ายบริการวิชาการฯจัดทาคาสัง่
พฤศจิกายน
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
2558
เอกสารขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย
ก่อนส่งไปทีส่ านักงานอธิการบดี
4.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่มปี ระสบการณ์ใน
พฤศจิกายน
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
2558
เป็นพีเ่ ลี้ยงให้อาจารย์ที่จะขอกาหนด
ตาแหน่งทางวิชาการ
4.3 จับคู่เพือ่ นช่วยเพื่อน (buddy)ในการ พฤศจิกายน
ส่งเสริมซึง่ กันและกันเพื่อขอตาแหน่ง
2558
ทางวิชาการ
5. ประเมินผลการพัฒนาตาแหน่งทาง
25 มีนาคม
วิชาการของอาจารย์โดยรองคณบดี
2559,
ฝ่ายบริการฯจัดทาแผนการติดตาม
25 มิถุนายน
และดาเนินการตามแผน รายงาน
2559
ความก้าวหน้าต่อผู้บริหารเมื่อสิ้นสุด
ไตรมาสทีส่ องและก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ
6. ประเมินผลการดาเนินโครงการ ปัญหา
25-30
และอุปสรรค และข้อเสนอแนะจาก
มิถุนายน
กลุ่มเป้าหมายโดยการถอดบทเรียน
2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ
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ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

4. วางแผนสนับสนุนอาจารย์เป็น
รายบุคคลเพื่อให้ได้เข้าศึกษา
ระดับปริญญาเอกและสาเร็จ
ตามเวลา

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

และนาเสนอต่อคณะกรรมการประจา
คณะเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการจัดทา
แผนการดาเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป
แนวทางการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ
ตุลาคม 2558 งบประมาณ
ปริญญาเอก วิทยาลัยมีแนวทางในการ
– กันยายน
แผ่นดิน
ดาเนินงานดังนี้
2559
600,000
1 คณบดีประกาศนโยบายในทีป่ ระชุม
กรกฎาคม
บาท
ประจาคณะและที่ประชุมประจาเดือน
2558
งบเงินรายได้
ดังนี้
600,000
1.1 สนับสนุนให้อาจารย์ปริญญาโทศึกษา
บาท
ต่อในระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะ
รวม
สาขาพยาบาลศาสตร์ให้มากขึ้น
1,200,000
1.2 การเร่งรัดและสนับสนุนให้อาจารย์ที่
บาท
กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
สาเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
กาหนด โดยการสนับสนุนด้านเวลา
ในการลาเพื่อพัฒนาการเรียนให้
สาเร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด
2. ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์บรรจุโครงการพัฒนา
คุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ไว้ใน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
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หน่วย
ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
3. ฝ่ายบริการวิชาการฯ สารวจปัญหา
กันยายน
อุปสรรค และความต้องการการ
2558
สนับสนุนในการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกของอาจารย์เป็น
รายบุคคล เพื่อวางแผนการดาเนิน
กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุม่ เป้าหมาย
4. ดาเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนา
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก
ของอาจารย์ประจา ดังนี้
4.1 กิจกรรมการพัฒนาความสามารถด้าน ตุลาคม 2558
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
– กรกฎาคม
ในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ
2559
ปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
โดยการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาภาษาอังกฤษตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
จานวน 500,000 บาท
4.2 ฝ่ายบริการติดตามความก้าวหน้า
พฤศจิกายน
ปัญหา อุปสรรคและความต้องการ
2558

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ
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หน่วย
ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา
การสนับสนุนจากวิทยาลัยของ
อาจารย์ทกี่ าลังศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาเอกเป็นรายบุคคลและ
นาเสนอต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณา
5. ประเมินผลการพัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอกของ
อาจารย์ โดยรองคณบดีฝ่ายบริการ
วิชาการฯจัดทาแผนการติดตามและ
ดาเนินการตามแผน รายงาน
ความก้าวหน้าต่อผู้บริหารเมื่อสิ้นสุด
ไตรมาสทีส่ องและก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ
6. ประเมินผลการดาเนินโครงการ
ปัญหาและอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจากกลุ่มเป้าหมายโดย
การถอดบทเรียน และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะเพือ่ ให้
ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนการ
ดาเนินการในปีงบประมาณต่อไป

ระยะเวลา

25 มีนาคม
2559,
25 มิถุนายน
2559

25-30
มิถุนายน
2559

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ
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ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

5. วิเคราะห์อายุการทางานของ
คณาจารย์และวางแผนหา
อัตรากาลังทดแทนให้สมั พันธ์
กัน โดยเฉพาะสาขาการ
พยาบาลที่ขาดแคลน

1. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
วิเคราะห์อัตรากาลังของอาจารย์และ
ความต้องการอัตรากาลังของแต่ละ
กลุ่มวิชา
2. บรรจุโครงการพัฒนาอัตรากาลัง
อาจารย์พยาบาลไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยมีกิจกรรมการดาเนินงาน
ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลัง
เพื่อให้ได้จานวนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ภาคปฏิบัติ 1:6 เพื่อจัดทาแผน
กาหนดอัตรากาลัง
2.2 สนับสนุนอาจารย์ผู้ช่วยสอนระดับ
ปริญญาตรีให้ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโททุกคนภายในปีการศึกษา
2558
2.3 สนับสนุนด้านเวลา เร่งรัด และติดตาม
ความก้าวหน้าของอาจารย์ผู้ช่วยที่
กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขา
พยาบาลศาสตร์ให้สาเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

ตุลาคม 2558

งบแผ่นดิน
3,000 บาท
งบเงินรายได้
1,200,000
บาท
รวม
1,203,000
บาท

ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

กรกฎาคม
2558

ตุลาคม 2558

ตุลาคม 2558

พฤศจิกายน
2558 –
กรกฎาคม
2559
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หน่วย
ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

2.4 จัดหา/จ้างอาจารย์พยาบาลระดับ
ปริญญาโทสาขาที่ขาดแคลน หรือ
ปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์มา
ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยฯ
6. ทุกกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. ปีการศึกษา 2558 มีการวางแผนใน
ควรระบุว่าแต่ละกิจกรรม
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีความ
คาดหวังว่าจะส่งเสริมผลการ สอดคล้องและมุ่งเน้นทีจ่ ะส่งเสริมให้
เรียนรู้ด้านใดบ้างและควร
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามกรอบ
ประเมินว่าภายหลังดาเนินการ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ตาม โดยจัดโครงการ ดังนี้
ที่ตั้งไว้หรือไม่
1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม จานวน
3 โครงการ
1.2 ด้านความรู้ จานวน 6 โครงการ
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา จานวน
8 โครงการ
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ จานวน 19
โครงการ
1.5 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 4 โครงการ

ระยะเวลา
พฤศจิกายน
2558 –
กรกฎาคม
2559
ตามระยะเวลา
ที่ระบุไว้ในแผน
ของแต่ละ
กิจกรรม/
โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ตามที่ระบุไว้ ฝ่ายส่งเสริมและ รองคณบดีฝ่าย
ในแผนของแต่ พัฒนานักศึกษา ส่งเสริมและ
ละกิจกรรม/
พัฒนานักศึกษา
โครงการ

14
หน่วย
ประเมิน

ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา
1.6 ด้านทักษะการปฏิบัตทิ างวิชาชีพ
จานวน 5 โครงการ
โดยกาหนดผลการเรียนรูท้ ี่คาดว่า
นักศึกษาจะได้รบั การพัฒนาไว้เป็นตัวชี้วัด
ของกิจกรรม/โครงการ และมีการ
ประเมินผลตามตัวชี้วัดของโครงการทุก
ครั้งหลังดาเนินการโครงการเสร็จสิ้น
มีการนาผลการดาเนินงานในกิจกรรม
พัฒนานักศึกษารายงานต่อทีป่ ระชุมฝ่าย
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา เพื่อหาแนวทางใน
การส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

15
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
หน่วย
ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
ประเมิน
สกอ. 1. กาหนดทิศทางการวิจัยที่
ตอบสนองวิสัยทัศน์ ให้ได้องค์
ระดับ
ความรู้ที่เข้มแข็ง ทีท่ าให้
คณะ
คณะฯมีความโดดเด่นทาง
สุขภาพในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

- ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เพือ่
พฤศจิกายน –
5,000
งานวิจัยและ
กาหนดทิศทางและกรอบการวิจัยในการ
ธันวาคม
บาท
นวัตกรรมการ
พิจารณาให้ทุนวิจัยภายในของวิทยาลัย ให้
2558
พยาบาล
ตอบสนองวิสัยทัศน์ ทีเ่ น้นการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
- จัดทาคู่มือบริหารงานวิจัยและคู่มอื นักวิจัย
เพื่อให้บุคลากรรับทราบกรอบการวิจัยและมี
ทิศทางการวิจัยและแนวปฏิบัติเดียวกัน
2. สนับสนุนให้อาจารย์พฒ
ั นา
- ฝ่ายวิจัยมีนโยบายชัดเจนในการพิจารณา พฤศจิกายน – 3,380,000 งานวิจัยและ
โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย ให้ทุนวิจัยในงานวิจัยที่สามารถนาผลการวิจัย ธันวาคม
บาท
นวัตกรรมการ
ที่ผลการวิจัยสามารถนาไปใช้ ไปใช้ประโยชน์แก่สังคมได้ ร่วมกับขยาย
2558
พยาบาล
ประโยชน์แก่สังคมในวงกว้าง อัตราการให้ทุนวิจัย ตามค่าใช้จ่ายจริงโดยไม่
ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าของ ตีกรอบเงินสนับสนุนทุนวิจัย ทาให้นักวิจัย
ผลการวิจัย เพือ่ ให้ได้รบั การ สามารถทางานวิจัยทีม่ ีขนาดใหญ่และ
เผยแพร่ในแหล่งทีม่ ีความ
ผลงานวิจัยสามารถให้คุณค่าแก่สงั คมในวง
เชื่อถือทางวิชาการในระดับสูง กว้างมากขึ้น
และได้รับทุนสนับสนุนการทา - มีการเสนอมหาวิทยาลัยให้มกี ารปรับอัตรา
วิจัยจากภายนอกให้มากขึ้น
ค่าตอบแทนการตีพมิ พ์เผยแพร่ และการ
และมีจานวนเงินสนับสนุนการ นาเสนอผลงานทางวิชาการมากขึ้น เพื่อสร้าง

งานวิจัยและ
นวัตกรรมการ
พยาบาล

งานวิจัยและ
นวัตกรรมการ
พยาบาล

16
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

ขวัญกาลังใจให้กบั นักวิจัยทีส่ ามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ในแหล่งทีม่ ีความเชื่อถือทางวิชาการ
ในระดับสูง
- จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยในการผลิตผลงานวิจัยและ
งานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักวิจัย
มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยและการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ให้มีคุณภาพระดับสูง
3. พิจารณาทบทวนการ
- วิทยาลัยมีการลดจานวนภาระงานสอนให้ พฤศจิกายน –
มอบหมายงาน ทีส่ นับสนุนให้ เป็นไปตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ เพื่อให้
ธันวาคม
อาจารย์สามารถจัดสรรเวลาใน อาจารย์สามารถจัดสรรเวลาในการทาวิจัย
2558
การทาวิจัยได้ด้วย
ได้มากขึ้น
- มีการเสนอมหาวิทยาลัยให้มกี ารขยายวัน
ละทาวิจัยจาก 10 วันต่อเรื่อง เป็น 20 วัน
ต่อเรื่อง เพื่อให้นักวิจัยมีเวลาในการทาวิจัย
มากขึ้น
4. พัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพ - มีการให้นโยบายให้ทุกภาควิชาทางานวิจัย พฤศจิกายน
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงเพือ่
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ
2558 –
สร้างสมองค์ความที่เข้มแข็ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมการดูแล
กรกฎาคม
ให้คณะเป็นแหล่งความรู้ด้านนี้ สุขภาพของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง 2559
ที่โดดเด่นตามวิสัยทัศน์
ซึ่งฝ่ายวิจัยจะพิจารณาให้ทุนวิจัยกับภาควิชา
ทุกปี

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

-

งานวิจัยและ
นวัตกรรมการ
พยาบาล

งานวิจัยและ
นวัตกรรมการ
พยาบาล

-

งานวิจัยและ
นวัตกรรมการ
พยาบาล

งานวิจัยและ
นวัตกรรมการ
พยาบาล

ทาวิจัยให้ได้อย่างน้อยตาม
เกณฑ์คุณภาพ

17
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
5. พัฒนาระบบกลไกในการ
สนับสนุนให้อาจารย์ได้รบั ทุน
สนับสนุนการวิจัยจากภายนอก
ให้มากขึ้นเป็นข้อมูลที่แสดงได้
ว่างานวิจัยของอาจารย์มี
คุณค่าได้รับการยอมรับจาก
ภายนอก ได้เผยแพร่และ
นาไปใช้ประโยชน์วงกว้าง

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

- ฝ่ายวิจัยได้มีโครงการพัฒนาระบบและ
พฤศจิกายน –
กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน ธันวาคม
สร้างสรรค์ โดยปรับปรุงจากระบบเดิม ให้
2558
สามารถดาเนินงานได้คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกาหนดระบบและ
กลไกตั้งแต่การสนับสนุนทุนวิจัยภายใน การ
สนับสนุนส่งเสริมให้รับทุนวิจัยภายนอก การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ การนาเสนอผลการวิจัยใน
เวทีวิชาการเพื่อให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้
ประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้น
6. พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลและ - ฝ่ายวิจัยจะมีการปรับปรุงระบบบันทึก
พฤศจิกายน
สารสนเทศเกี่ยวกับการวิจัยให้ ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2558 –
ครอบคลุมทุกข้อมูลที่แสดง
ต่างๆ เพื่อให้สามารถดึงเป็นข้อมูลสารสนเทศ เมษายน
คุณภาพทุกตัวบ่งชี้ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้
2559
ประโยชน์ในการตัดสินใจการ
วางแผนพัฒนา
7. กาหนดกรอบการวิจัยให้ชัดเจน - ประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย เพือ่
พฤศจิกายน
ว่าคณะมีเป้าหมายที่จะมี
กาหนดทิศทางและกรอบการวิจัยของ
2558 –
ชื่อเสียงหรือได้รับการยอมรับ วิทยาลัย ให้ตอบสนองวิสัยทัศน์ ที่เน้นการ
กรกฎาคม
ทางวิชาการด้านใด คณะมี
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลข้าม
2559
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้นาทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น วัฒนธรรมการ
วิชาการด้านใดที่จะนาทีมการ ดูแลสุขภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

50,000
บาท

งานวิจัยและ
นวัตกรรมการ
พยาบาล

งานวิจัยและ
นวัตกรรมการ
พยาบาล

3,500
บาท

งานวิจัยและ
นวัตกรรมการ
พยาบาล

งานวิจัยและ
นวัตกรรมการ
พยาบาล

-

งานวิจัยและ
นวัตกรรมการ
พยาบาล

งานวิจัยและ
นวัตกรรมการ
พยาบาล

18
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

วิจัยได้ดี ภายใต้บริบทของ
- กาหนดให้ทกุ ภาควิชาผลิตงานวิจัยที่
มหาวิทยาลัยและอนุภูมิภาคลุม่ สอดคล้องกับกรอบวิจัยที่กาหนดไว้อย่าง
น้าโขง
ต่อเนื่องทุกปี
- สนับสนุนให้บุคลากรค้นหาความเชี่ยวชาญ
ที่เป็นผู้นาทางวิชาการในด้านที่เกี่ยวข้องกับ
การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
8. คณะฯ มีประสบการณ์ในการจัด - ฝ่ายวิจัยได้กาหนดให้มีโครงการ
พฤศจิกายน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พัฒนาการเป็นมืออาชีพด้านการวิจัยและ
2558 –
มาแล้วควรวางแผนระยะยาวว่า การนาเสนอผลงานวิชาการทางสุขภาพใน
กรกฎาคม
ควรมีการจัดประชุมวิชาการ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงโดยร่วมจัดประชุม
2559
นานาชาติใน Theme ใดที่จะ วิชาการระดับชาติและนานาชาติกบั สภาการ
สร้างเอกลักษณ์ของคณะ/
พยาบาล เพือ่ เตรียมความพร้อมให้กับ
มหาวิทยาลัย จะวางแผนจัด บุคลากรในการเตรียมจัดประชุมวิชาการ
ต่อเนื่องอย่างไร เช่น ทุก ๓/ ๔ นานาชาติของวิทยาลัยฯในครั้งต่อไป
ปี เพื่อการเตรียมการจัดประชุม - ประชุมวางแผนการจัดประชุมวิชาการใน
ระดับนานาชาติให้ได้มาตรฐาน ปีต่อไป โดยร่วมกันกาหนด Theme และ
ตามเกณฑ์คุณภาพระดับสากล รายละเอียดอื่นๆ เพื่อเตรียมพร้อมในการ
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติในครั้งต่อไป

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

1,200,000 งานวิจัยและ
บาท
นวัตกรรมการ
พยาบาล

งานวิจัยและ
นวัตกรรมการ
พยาบาล

19
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
หน่วย
ประเมิน
สกอ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

1. ตัวบ่งชี้ระดับแผนที่ใช้ของ
มหาวิทยาลัยควรปรับให้สอดคล้อง
ระดับคณะ
ที่สามารถแสดงคุณภาพของแผนที่
คณะฯจัดทา และผลการประเมิน
แผนมีความหมาย มีความเฉพาะ
กับโครงการในแผนฯ ที่สามารถนา
ผลการประเมินไปพัฒนาแผน/
โครงการของคณะฯ ในปีต่อไปได้
อย่างเหมาะสม
2. เขียนแผนการใช้ประโยชน์จาก
โครงการบริการวิชาการที่จัดทาทุก
โครงการให้ชัดเจนครอบคลุมอย่าง
น้อยแก่นักศึกษา และชุมชน

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ฝ่ายบริการวิชาการทาการวิเคราะห์ ตุลาคม 2558
ตัวบ่งชี้ระดับแผนและปรับตัวบ่งชี้
ให้สอดคล้องและสามารถประเมิน
แผนได้อย่างเหมาะสม

-

ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ปรับแบบฟอร์มการนาเสนอ
โครงการเพือ่ ขออนุมัติงบประมาณ
โดยการเพิ่มหัวข้อแผนการใช้
ประโยชน์จากโครงการบริการ
วิชาการเพื่อใช้ในการพัฒนา
นักศึกษา และชุมชน ไว้ใน
โครงการบริการวิชาการทุก
โครงการ และระบุช่วงเวลาในการ
ติดตามประเมินไว้อย่างชัดเจน

-

ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ตุลาคม 2558

20
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ จัด
สิงหาคม
ประชุมอาจารย์ผู้ดาเนินโครงการ
2558
บริการวิชาการทุกคนเพื่อชี้แจงการ
เขียนโครงการตามระบบ PDCA ใน
ที่ประชุมฝ่ายบริการวิชาการก่อน
การเขียนโครงการเพือ่ ขออนุมัติ
4. ให้ระบุแผนการใช้ประโยชน์จาก ปรับแบบฟอร์มการนาเสนอโครงการ ตุลาคม 2558
การบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผล เพื่อขออนุมัตงิ บประมาณโดยการ
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน
เพิ่มหัวข้อแผนการใช้ประโยชน์จาก
หรือสังคมในโครงการ
โครงการบริการวิชาการเพื่อใช้ในการ
พัฒนานักศึกษา และชุมชน ไว้ใน
โครงการบริการวิชาการทุกโครงการ
และระบุช่วงเวลาในการติดตาม
ประเมินไว้อย่างชัดเจน
5. วิเคราะห์ความสาเร็จของโครงการ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯและ ตุลาคม 2558
และแผนตามตัวบ่งชี้ในโครงการ/ และคณะกรรมการดาเนินงาน
แผนที่กาหนดไว้
โครงการบริการวิชาการกาหนด
แบบฟอร์มกลางสาหรับใช้ในการ
วิเคราะห์ความสาเร็จของโครงการ
และแผนตามตัวบ่งชี้ของโครงการ
และตัวบ่งชี้ของแผนให้เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

-

ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

-

ฝ่ายบริการ
วิชาการและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

3. การนาผลการประเมินไปปรับปรุง
แผน/โครงการ ควรเขียนให้เป็น
รูปธรรมทีม่ ีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างผลการประเมินและการ
พัฒนา ตามระบบ PDCA

21
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วย
ประเมิน
สกอ.

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

1. ตัวบ่งชี้ระดับแผนที่ใช้ของ
มหาวิทยาลัยควรปรับให้สอดคล้อง
ระดับคณะ
ที่สามารถแสดงคุณภาพของแผนที่
คณะฯจัดทา และผลการประเมิน
แผนมีความหมาย มีความเฉพาะ
กับโครงการในแผนฯ ที่สามารถนา
ผลการประเมินไปพัฒนาแผน/
โครงการของคณะฯ ในปีต่อไปได้
อย่างเหมาะสม

แนวทางการพัฒนา
- ทบทวนตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จใน
ระดับแผนและโครงการ โดยกาหนด
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความสาเร็จ
ให้เป็นเชิงคุณภาพ และสอดคล้องกับ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการ เช่น ความพึง
พอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 80 ความรู้ความเข้าใจ
ในกิจกรรมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
การนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมไปประยุกต์ใช้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 เป็นต้น มีเครื่องมือวัด
หรือประเมินที่ชัดเจน
- ปีการศึกษา 2558 มีการจัดทา
แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะ จานวน 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพิธีไหว้ครู เลือ่ นชั้นมอบ
หมวก มอบทุนการศึกษา และมอบ
ดวงประทีป

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ปรับตัวบ่งชี้ของ ตามที่ระบุไว้ ฝ่ายส่งเสริมและ รองคณบดีฝ่าย
แผนตุลาคม ในแผนของแต่ พัฒนานักศึกษา ส่งเสริมและ
2558
ละกิจกรรม/
พัฒนานักศึกษา
รายงานผลการ
โครงการ
ดาเนินงานตาม
ระยะเวลาทีร่ ะบุ
ไว้ในแผนการ
ดาเนินงานของ
แต่ละกิจกรรม/
โครงการ

สิงหาคม
2559

75,000
บาท

22
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

2. โครงการเตรีมความพร้อมสาหรับ พฤษภาคม
บัณฑิตเพื่อเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล
2559
3. โครงการร้อยเรือ่ งร้อยเล่ม เติม ตุลาคม 2558
เต็มความรู้
– กันยายน
2559
4. โครงการชาวฟ้าทองร่วมสืบสาน 27 ตุลาคม
ประเพณีไหลเรือไฟ
2558
5. โครงการพัฒนาคุณธรรม
ตุลาคม 2558
จริยธรรมนักศึกษา วิทยาลัยคนดี
– กันยายน
วิถีพุทธ
2559
โดยรายงานผลการดาเนินงานเป็น
รายโครงการและภาพรวมที่เป็น
รูปธรรม รวมทั้งเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขในที่ประชุม
คณะกรรมการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมในการประชุม
ประจาเดือนเพื่อให้นาผลการ
ดาเนินงานและข้อเสนอแนะไป
พัฒนาแผน/โครงการของคณะฯ ในปี
ต่อไปได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม
มากขึ้น

งบประมาณ
120,000
บาท
150,000
บาท
40,000
บาท
70,000
บาท

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

23
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
2. การนาผลการประเมินไปปรับปรุง
แผน/โครงการ ควรเขียนให้เป็น
รูปธรรมทีม่ ีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างผลการประเมินและการ
นาไปพัฒนาตามระบบ PDCA

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

- ประชุมทบทวนผลการประเมิน ตามระยะเวลาที่ ตามที่ระบุไว้ ฝ่ายส่งเสริมและ รองคณบดีฝ่าย
เพื่อวิเคราะห์ข้อค้นพบมาใช้ในการ
ระบุไว้ใน
ในแผนของแต่ พัฒนานักศึกษา ส่งเสริมและ
ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงาน
แผนการ
ละกิจกรรม/
พัฒนานักศึกษา
- มีการกากับติดตามงานทานุบารุง ดาเนินงานของ โครงการ
ศิลปะและวัฒนธรรมให้เป็นไปตาม แต่ละกิจกรรม/
กระบวนการ PDCA โดยกาหนด
โครงการ
อย่างชัดเจนในการเขียนผลการ
ประเมิน ข้อเสนอแนะ และแนวทาง
การพัฒนากิจกรรม/โครงการให้
เป็นรูปธรรมและนาผลนั้นเข้าสู่
กระบวนการประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัด
กิจกรรมในปีต่อไปให้ดีขึ้น โดย
เขียนระบุถงึ ผลการประเมิน
กิจกรรม/โครงการที่ผ่านมาและ
รูปแบบของกิจกรรมทีจ่ ะพัฒนาให้ดี
ขึ้นไว้ในหลักการและเหตุผลในการ
จัดกิจกรรม/โครงการ และเขียน
ระบุถึงรูปแบบกิจกรรมที่ชัดเจนที่
จะพัฒนาไว้ในขั้นดาเนินงานของ
โครงการนั้นด้วย โดยในส่วนของ
การประเมินผลของกิจกรรม/

24
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

โครงการ ให้เขียนระบุเกี่ยวกับผล
การดาเนินงานในปีการศึกษานี้ที่มี
การพัฒนาแล้วเทียบกับปีทผี่ ่านมา
ด้วยเพื่อความชัดเจนในการประเมิน
แก้ไขปัญหาและเป็นแบบอย่าง/
แนวทางในการดาเนินงานในปี
ต่อไป
3. ควรเขียนแนวปฏิบัติหรือระบบ
- ประชุมผู้รบั ผิดชอบเพื่อจัดทา
ตุลาคม –
กลไกในการกากับติดตาม การ
แนวปฏิบัติ ระบบกลไก การบริหาร พฤศจิกายน
ดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุง จัดการด้านทานุบารุงศิลปะและ
2558
ศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
- กาหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อกากับ
ติดตามการดาเนินงานตามแผน
- มีการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยนาผลการดาเนินงาน
ในปีที่ผ่านมารวมถึงข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เข้าปรึกษาหารือ เพื่อหาแนว
ทางการแก้ไข พัฒนาและปรับปรุง
และรายงานผลการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ
ทุกไตรมาส

งบประมาณ

-

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ฝ่ายส่งเสริมและ รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา

25
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

4. การเขียนผลการดาเนินงานในการ
นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมนอกจากการระบุ
วิธีการนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงแล้วน่าจะมีการ
ยกตัวอย่างในประเด็นสาคัญได้จาก
การประเมิน และนาไปพัฒนา
อย่างไร เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์
ของการดาเนินงานตามระบบ
คุณภาพ PDCA

- ประชุมทบทวนเพื่อกาหนด
รูปแบบและสาระสาคัญในการ
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการให้มีรปู แบบเป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกโครงการ
- มีการกาหนดให้รายงานผลการ
ประเมินกิจกรรม/โครงการในที่
ประชุมประจาเดือนของ
คณะกรรมการส่งเสริมทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
- ปีการศึกษา 2558 มีการจัดทา
แผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของคณะ จานวน 5 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพิธีไหว้ครู เลือ่ นชั้น
มอบหมวก มอบทุนการศึกษา และ
มอบดวงประทีป
2. โครงการเตรีมความพร้อม
สาหรับบัณฑิตเพื่อเข้าสู่วิชาชีพ
พยาบาล
3. โครงการร้อยเรือ่ งร้อยเล่ม เติม
เต็มความรู้

ตามระยะเวลาที่
ระบุไว้ใน
แผนการ
ดาเนินงานของ
แต่ละกิจกรรม/
โครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ตามที่ระบุไว้ ฝ่ายส่งเสริมและ รองคณบดีฝ่าย
ในแผนของแต่ พัฒนานักศึกษา ส่งเสริมและ
ละกิจกรรม/
พัฒนานักศึกษา
โครงการ

สิงหาคม
2559

75,000
บาท

พฤษภาคม
2559

120,000
บาท

ตุลาคม 2558
– กันยายน
2559

150,000
บาท

26
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

4. โครงการชาวฟ้าทองร่วมสืบสาน 27 ตุลาคม
ประเพณีไหลเรือไฟ
2558
5. โครงการพัฒนาคุณธรรม
ตุลาคม 2558
จริยธรรมนักศึกษา วิทยาลัยคนดี
– กันยายน
วิถีพุทธ
2559
โดยแต่ละโครงการมีการกาหนด
อย่างชัดเจนให้เขียนการประเมินผล
โครงการ โดยยกประเด็นสาคัญที่
ต้องการพัฒนามาเขียนให้เด่นชัด
และยกตัวอย่างหรือเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขหรือพัฒนาให้
เห็นเป็นรูปธรรม โดยสรุปผลการ
ประชุมปรึกษาในรายงานการ
ประชุมและนาผลนั้นเข้าสู่
กระบวนการ PDCA ในการจัดทา
โครงการในครั้งต่อไป

งบประมาณ
40,000
บาท
70,000
บาท

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

27
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านต่างๆ
ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ลด/แบ่งเบาภาระงานของอาจารย์
และช่วยในการตัดสินใจของ
ผู้ปฏิบัตงิ านระดับต่างๆ

แนวทางการพัฒนา

- ทบทวนการมอบหมายด้าน
สารสนเทศของฝ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศ การ
เผยแพร่ข้อมูลของวิทยาลัยให้เป็น
ปัจจุบัน และฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านสารสนเทศเพื่อ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
2. แผนบริหารความเสี่ยง ควรเพิ่ม
- ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง
มุมมองการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงระบบ โดยเพิ่มเติมการวิเคราะห์ปจั จัย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือ
ด้วยเช่นความเสี่ยงด้านงบประมาณ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่
ฯลฯ
ส่งผลต่อการดาเนินงาน
- จัดทาโครงการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ตุลาคม 2558
– กันยายน
2559

-

ตุลาคม 2558
– กันยายน
2559
สิงหาคม
2559

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร

ผู้ตรวจสอบ
รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายแผน
รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ แผน ยุทธศาสตร์
บริหารความเสี่ยง และบริหารความ
เสี่ยง
70,000
บาท

28
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
3. ควรระบุความเสี่ยงควรเพิ่มการ
พิจารณา/การวิเคราะห์ปจั จัยที่มี
ผลกระทบเชิงระบบ เช่น การเปลี่ยน
ผู้บริหาร งบประมาณสนับสนุนหรือมี
รายได้น้อยลง นักศึกษาได้รบั
อุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานฯลฯ โดย
ระบุความเสี่ยงในประเด็นยุทธศาสตร์
๓ ด้านที่ดาเนินการอยู่แล้ว

แนวทางการพัฒนา

- ประชุมทบทวนคณะกรรมความ
เสี่ยงเพื่อสารวจและวิเคราะห์การ
จัดลาดับความเสี่ยงภายในคณะ
- ติดตามการดาเนินงาน และ
จัดการความเสี่ยงในแต่ละฝ่ายเพื่อ
ลดความผิดพลาดในการดาเนินงาน
โดยให้รายงานในที่ประชุมฝ่ายฯ
และที่ประชุมคณะทางานบริหาร
ความเสี่ยงของคณะฯ
4. การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ควร
- ฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิจัยวาง
พัฒนาการจัดเก็บความรูท้ ี่ได้จาก
แผนการจัดการความรู้ โดยกาหนด
กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็น ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ระบบโดยเฉพาะความรูใ้ หม่ที่ได้จาก 2559 และดาเนินการตามแผนที่
ประสบการณ์และแหล่งความรู้ต่างๆ วางไว้
นอกเหนือจากขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามหนังสือ/ตาราทีถ่ ือปฏิบัติ
แพร่หลายอยูแ่ ล้ว และควรพิจารณา
การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพในอนุภูมภิ าคลุ่มน้าโขง
เพื่อให้คณะฯเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนี้
ตามวิสัยทัศน์ ซึ่งจะสร้างชื่อเสียงและ
ความโดดเด่นทางวิชาการให้คณะฯ
ต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ

ตุลาคม 2558
– กันยายน
2559

-

ตุลาคม 2558
– กันยายน
2559

60,000
บาท

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ฝ่ายแผน
รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ แผน ยุทธศาสตร์
บริหารความเสี่ยง และบริหารความ
เสี่ยง

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย

29
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
5. การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ด้านการ
ผลิตบัณฑิตและการวิจัย ควรมีการ
จัดเก็บความรู้ที่ได้จากกระบวนการ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ นา
ความรู้ที่ตกผลึก และตรวจสอบ
ความเป็นไปได้/ความเชื่อถือได้ทาง
วิชาการเผยแพร่ เพื่อการนาไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริงและควรมี
การประเมินผลการนาไปใช้เพื่อการ
พัฒนาต่อไป

แนวทางการพัฒนา

- ฝ่ายวิชาการและฝ่ายวิจัยนาแนว
ปฏิบัติที่ดี ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและ
การวิจัย ไปปรับใช้และประเมินผล
เพื่อการพัฒนา
- ทบทวนรูปแบบการจัดการ
ความรู้ (KM) เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติ
ที่ดีด้านการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย
- ทดลองใช้แนวปฏิบัติที่ดีและ
ประเมินผลการนาไปใช้
6. การเขียนรายงานผลการดาเนินงาน - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ควรระบุผลการดาเนินงานทีส่ าคัญที่ เขียนรายงานผลการประเมินตนเอง
ตอบโจทย์ในแต่ละตัวบ่งชี้โดยสรุป ระบุผลการดาเนินงานโดยสรุปใน
เจ้าของงาน หรือ KPI owner จะได้ แต่ละตัวบ่งชี้เพือ่ เป็นข้อมูลให้
ประเมินตนเองได้ว่าผลการ
ผู้บริหารตัดสินใจในการวาง
ดาเนินงานมีคุณภาพตามเกณฑ์
แผนการดาเนินงาน
หรือไม่เพราะเหตุใด และเป็นข้อมูล
ให้ผู้บริหารตัดสินใจวางแผนการ
ดาเนินงานต่อไป

ระยะเวลา

งบประมาณ

พฤศจิกายน
2558 –
กรกฎาคม
2559

60,000
บาท

กรกฎาคม –
สิงหาคม
2559

-

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิจัย

ผู้ตรวจสอบ
- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
- ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิจัย

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร บริหารหลักสูตร

30
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ
7. แผนระดับต่างๆที่นามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานควรเป็นฉบับทีร่ ะบุการ
ได้รับการรับรองตามระดับของแผน
เช่นคณะกรรมการประจาคณะ สภา
มหาวิทยาลัย เป็นต้น เพื่อให้ผู้
ปฏิบัติมั่นใจว่าได้ดาเนินงานใน
ทิศทางที่คณะกาหนดเพือ่ การบรรลุ
เป้หมายของคณะเดียวกัน

แนวทางการพัฒนา

- นาแผนปฏิบัติการประจาปี แผน
บริหารความเสี่ยง แผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา แผนด้านทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
แผนการบริการวิชาการประจาปี
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา และแผนในระดับต่างๆ
เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. การเขียนผลการดาเนินงานการ
- ฝ่ายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินนอกจาก สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
ระบุข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยแต่ละ
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
หลักสูตรแล้วควรเพิม่ ข้อมูลสัดส่วน จัดการเรียนการสอน เพื่อนามา
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
การสอน เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
ของการบริหารหลักสูตร
- ทบทวนและปรับปรุงแผนกล
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ยุทธ์ทางการเงิน โดยวิเคราะห์การ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
ใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละฝ่าย
แข่งขัน
ให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อนาผลที่ได้ไป

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ตุลาคม 2558
– กันยายน
2559

-

ฝ่ายแผน
รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์และ แผน ยุทธศาสตร์
บริหารความเสี่ยง และบริหารความ
เสี่ยง

มกราคม –
กรกฎาคม
2559

-

ฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ

31
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

9. การบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาลด้านหลักความโปร่งใส
ที่สาคัญคือข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารงบประมาณ และข้อมูลอื่นๆ
ที่อาจมีผลกระทบต่อสถานะของ
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย การสือ่ สาร
ผ่านบอร์ด และเว็บไซต์ของวิทยาลัย
ที่ระบุในรายงาน บางเรื่องอาจต้อง
พิจารณาทบทวน/พิจารณาว่าข้อมูล
ใดควรดาเนินการอย่าไรที่แสดง
ความโปร่งใสทีเหมาะสม เช่นการ
แจ้งในคณะกรรมการประจาคณะ
การแจ้งในที่ประชุมอาจารย์ฯลฯ

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

ปรับเปลี่ยนการดาเนินงานการ
บริหารงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ
- ติดตามการดาเนินการกิจกรรม/
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีในแต่ละฝ่าย การใช้จ่าย
งบประมาณของฝ่าย และให้
รายงานการเงินในที่ประชุมคณะ
- ทบทวนการบริหารงานด้วยหลัก ตุลาคม 2558
ธรรมาภิบาล 10 ประการ โดย
คานึงถึงประโยชน์ของวิทยาลัยและ
ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
- เพิ่มช่องทางการสื่อสารการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ให้บุคลากรทุกคนในวิทยาลัยทราบ
โดยทั่วถึงกัน

งบประมาณ

-

ผู้รับผิดชอบ

ฝ่ายบริหาร

ผู้ตรวจสอบ

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

32
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา

10. ควรเพิ่มระบบการกากับติดตามแบบ
เป็นระยะๆ เช่น ตามไตรมาสและ
รายงานผลการกากับติดตามบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุน

- รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ
จัดทาระบบการกากับติดตามการ
พัฒนาบุคลากรสายวิชาการโดย
ผ่านการกากับของหัวหน้ากลุม่ วิชา
และรายงานผลการติดตามราย
ไตรมาส โดยเน้นย้าให้บุคลากร
สายวิชาการทุกคนต้องได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างน้อย 40 ชม./
คน/ปี
- อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทาระบบและกลไกการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพ
หลักสูตร
- ประชุมบุคลากรและคณะทางาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ
เพื่อปรับรูปแบบการดาเนินงาน
ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
- ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับบุคลากรทุกกลุม่ เพื่อให้เป็น
ความสาคัญ โดยบูรณาการงาน

11. พิจารณาให้มีการกาหนดระบบและ
กลไกการปฏิบัตงิ านต่างๆรวมถึง
การประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อ
เป็นการวางแผนการดาเนินงานให้มี
คุณภาพ สามารถควบคุมคุณภาพ
กากับติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
และตามระบบคุณภาพที่กาหนด
ผู้ร่วมปฏิบัติงานมีความเข้าใจ
ตรงกัน มีแนวปฏิบัตทิ ี่สอดคล้องกัน

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- ตุลาคม 2558 งบแผ่นดิน ฝ่ายบริการ
- 25 ธันวาคม 1,025,000 วิชาการและ
2558
บาท
พัฒนาทรัพยากร
- 25 มีนาคม
งบรายได้ มนุษย์
2559
1,000,000
- 25 มิถุนายน
บาท
2559
- 25 สิงหาคม
2559
ธันวาคม
อาจารย์ประจา
2558
หลักสูตร

ผู้ตรวจสอบ
รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการ
และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

33
หน่วย
ประเมิน

ผลการประเมิน/ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา
ประกันคุณภาพเข้าสู่งานประจา
และกาหนดเป็นกิจกรรมหนึง่ ของ
การจัดการความรู้ของแต่ละฝ่าย
- ผลักดันให้ผบู้ ริหารใช้ระบบ
ประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือใน
การบริหารและใช้ผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ไปใช้ในการพัฒนา
หน่วยงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์และ
บุคลากร

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

