แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
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คานา
วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลั ยนครพนม ได้มีการจัดทาแผนพัฒ นาคุณภาพ (Improvement plan) ตามผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 ตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนา
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง อันเป็นวิสัยทัศน์ที่บุคลากรทุกคนของวิทยาลัยฯ ร่วมกันกาหนดขึ้น
แผนพัฒ นาคุณภาพ (Improvement plan) ประจาปีการศึกษา 2559 จัดทาขึ้น โดยอาศัยผลการประชุมระดมความคิดของบุคลากรทุกระดับ
เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ อันจะทาให้เกิดการพัฒนาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
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1.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ก
ข
1
1
2
3
3

ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.1 ประวัติความเป็นมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายด้านการสาธารณสุข ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๖ (๒๕๓๐ – ๒๕๓๔) กาหนดให้มีการยกระดับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของการบริการสาธารณสุขสู่ตาบล โดยจัดให้มีพยาบาล ๑ คน ในสถานีอนามัยตาบล
ทุกแห่ง เพื่อเพิ่มจานวนบุคลากรทางด้านการพยาบาลให้เพียงพอต่อการดาเนินการด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม ขึ้น อีกแห่ งหนึ่ ง เพื่อรองรั บ การจัดการศึกษาทางการพยาบาลในเขตจังหวัดใกล้ เคียง เช่น มุกดาหาร สกลนคร หนองคาย เป็นต้น เริ่มก่อสร้างโดยใช้
งบประมาณผู กพั น ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมี ผู้อานวยการคนแรกคือ นางสาวสุ ภ า อยู่ยืน ผู้ อานวยการคนที่ส องคือ นางสาววรรณดา มลิ วรรณ์ ผู้ อานวยการ
คนที่สามคือ ดร. สมประสงค์ โอวาทกา ผู้อานวยการคนที่สี่คือ 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 ได้เข้าเป็นสถาบันสมทบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 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
พยาบาลศาสตรบั ณ ฑิต (ต่อเนื่ อง) ภาคพิเศษ และในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้ห ลอมรวมเป็นส่วนราชการหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยนครพนม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม
ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาจานวน 594 คน
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1.2 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ปรัชญา
พัฒนาตน ตื่นรู้ ผู้รับใช้สังคม
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่เด่นสง่าในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสาคัญในด้านพัฒนาตน (Self-directed Learner) ตื่นรู้ (Active Learner) และเป็นผู้รับใช้สังคม (Social
Contributor) อย่างมีคุณภาพ
2. ผลิตงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ และบริการวิชาการสู่ การรับใช้สังคม
3. ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ชุมชนมหาวิทยาลัย
5. เสริมสร้างองค์กรคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและมีธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีคุณลักษณะสาคัญในด้านการพัฒนาตน ตื่นรู้ และรับใช้สังคม
2. เป็นแหล่งผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยฐานวิจัย เป็นแหล่งให้บริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม
3. มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอยู่ร่วมกันของชุมชน และการจัดการทางวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ในชุมชนมหาวิทยาลัย
5. เป็นองค์กรคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล
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1.3 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์
พัฒนาตน ตื่นรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
เอกลักษณ์
สถาบันการศึกษาพยาบาลรับใช้สังคม
1.4 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2558
1.4.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
องค์ประกอบ

ปัจจัยนาเข้า

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ
ผลผลิต
ผ่าน

รวมเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

-

-

4.86

4.86

คุณภาพดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

3.67

-

-

3.67

คุณภาพดี

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

4.33

-

-

4.33

คุณภาพดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

4.00

4.33

-

4.25

คุณภาพดีมาก

-

4.00

-

4.00

คุณภาพดี

4.00

4.25

4.86

4.21

คุณภาพดีมาก

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
เฉลี่ยรวม
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1.4.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ปัจจัยนาเข้า
2.20

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
กระบวนการ
ผลผลิต
5.00
4.21

รวมเฉลี่ย
3.47

ระดับคุณภาพ
พอใช้

3.50

4.00

3.42

3.64

ดี

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

-

5.00

-

5.00

ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

-

4.50

-

4.50

ดี

2.52

4.71

3.82

3.90

ดี

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

เฉลี่ยรวม
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1.4.3 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 – 2558
- ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนด โดย สกอ.
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558
ผ่านเกณฑ์
4.70 (ดีมาก)
๔.๔๐ คะแนน
๕ คะแนน
4.00 (ดี)
๔ คะแนน
๔ คะแนน
๔ คะแนน
4.00 (ดี)
๓ คะแนน
๕ คะแนน
๔ คะแนน
3.50 (ดี)
๓ คะแนน
๓ คะแนน
๓ คะแนน
๕ คะแนน
2.00 (น้อย)
๒ คะแนน
3.80 (ดี)

ผ่านเกณฑ์
4.86 (ดีมาก)
4.78 คะแนน
5 คะแนน
3.67 (ดี)
4 คะแนน
4 คะแนน
3 คะแนน
4.33 (ดีมาก)
4 คะแนน
5 คะแนน
4 คะแนน
4.25 (ดีมาก)
4 คะแนน
4 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
4.00 (ดี)
4 คะแนน
4.21 (ดีมาก)

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากปัญหาการคงอยู่ของนักศึกษา
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- ระดับคณะ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก

1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ผลการประเมิน
ปัญหาและอุปสรรค
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558
3.65 (ดี)
3.47 (พอใช้)
3.80 คะแนน
4.21 คะแนน
1.25 คะแนน
1.11 คะแนน
เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 มีจานวน
1.83 คะแนน

1.77 คะแนน

1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

5 คะแนน

3.71 คะแนน

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

5 คะแนน
5 คะแนน
3.86 (ดี)
5 คะแนน

5 คะแนน
5 คะแนน
3.64 (ดี)
4.0 คะแนน

2.14 คะแนน

3.50 คะแนน

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

อาจารย์เพิ่มขึ้น 56.5 คน จากปีการศึกษา
2557 ทาให้ค่าคะแนนลดลง
เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 มีจานวน
อาจารย์เพิ่มขึ้น 56.5 คน จากปีการศึกษา
2557 ทาให้ค่าคะแนนลดลง
เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 มีการปรับ
เกณฑ์การประเมินเป็น 1 : 6 จากเดิมปี
การศึกษา 2557 เกณฑ์การประเมิน 1 : 8
ส่งผลให้ค่าคะแนนลดลง

ไม่ได้คะแนน ข้อ 1 เนื่องจากระบบ
สารสนเทศงานวิจัยบันทึกข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน ไม่สามารถใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้

7

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3. การบริการวิชาการ
3.1 การบริการวิชาการแก่สงั คม
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ

ผลการประเมิน
ปัญหาและอุปสรรค
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558
4.45 คะแนน
3.42 คะแนน
- เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 มีจานวน
อาจารย์เพิ่มขึ้น 56.5 คน จากปีการศึกษา
2557 ทาให้ค่าคะแนนลดลง
5.00 (ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
5 คะแนน
5 คะแนน
5.00 (ดีมาก)
5.00 (ดีมาก)
5 คะแนน
5 คะแนน
5.00 (ดีมาก)
4.50 (ดีมาก)
5 คะแนน
4 คะแนน
- ไม่ได้คะแนนเกณฑ์ข้อ 2 การวิเคราะห์

ข้อมูลทางการเงิน ยังไม่แสดงถึงความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและโอกาสในการแข่งขัน
- และเกณฑ์ข้อ 5 วิทยาลัยมีบริบทของการ
วิเคราะห์การจัดการความรู้ที่ไม่ชัดเจน
ทาให้ค่าคะแนนลดลง

5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

5 คะแนน
4.11 (ดี)

5 คะแนน
3.90 (ดี)
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ส่วนที่ 2
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
ปีการศึกษา 2559
1. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนา
ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. การกากับ วิทยาลัยฯ มีแผนพัฒนาอาจารย์ 1. ฝ่ายบริการวิชาการฯดาเนินการ
ส.ค. – ต.ค.59
- นางพยอม
มาตรฐาน
ประจาหลักสูตรในแผนปฏิบัติการ
สารวจความต้องการการพัฒนา
สินธุศิริ
ประจาปี ดังนั้นควรดาเนินการให้
ตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- นายอนันตศักดิ์
เป็นไปตามแผนและวิเคราะห์
จัดทาเอกสารการวิเคราะห์
พันธ์พุฒ
ปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
อัตรากาลังและการพัฒนาอาจารย์
- นางสาวสุขมาพร
ประจาหลักสูตรประจาปีงบประมาณ
พึ่งผาสุข
พ.ศ. 2560
- น.ส.สิริกุล
2. ฝ่ายบริการวิชาการฯ จัดทาแผนการ ส.ค. – ต.ค.59
จันดา
พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรบรรจุ
ในแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
งบประมาณพ.ศ.2560 โดย
ครอบคลุมการพัฒนาตาแหน่งทาง
วิชาการ การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก การพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารที่
ได้มาตรฐาน ในโครงการพัฒนา

ผู้ตรวจสอบ
รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
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2. บัณฑิต

ข้อเสนอแนะ

แนวทางการพัฒนา
ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
สมรรถนะเชิงวิชาการและวิชาชีพ
โดยสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองคนละ 25,000 บาท
ต่อปี
3. ฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับ
ส.ค. – ต.ค.59
อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง
อาจารย์ที่จะทดแทนอาจารย์ประจา
หลักสูตรกรณีที่ขาด ครอบคลุม 5
สาขาวิชาการหลักทางการพยาบาล
4. ฝ่ายบริการวิชาการฯ ดาเนินการ
ต.ค.59-ก.ย. 1,300,000
กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์ประจา
60
บาท
หลักสูตรตามแผนที่กาหนดไว้ และ
มีการติดตามที่สอดคล้องกับระบบ
การสนับสนุนและติดตามตามการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรสาย
วิชาการของวิทยาลัยฯ
ควรมีการตั้งเป้าหมายให้บัณฑิต กาหนดค่าเป้าหมายในการสอบใบ
พ.ย. 59
ผศ.จุรีรัตน์
สอบได้ใบประกอบวิชาชีพสภาการ ประกอบวิชาชีพครั้งที่ 2 ผ่านเกณฑ์
กอเจริญยศ
พยาบาล ร้อยละ 100 ในการ
ร้อยละ 100
สอบครั้งที่ 2

ผู้ตรวจสอบ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ
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ข้อเสนอแนะ
3. นักศึกษา วิทยาลัยฯ ควรจัดให้นักศึกษาได้
เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ต่างประเทศ โดยจัดทาเป็น
โครงการและดาเนินขั้นตอนตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยให้
ชัดเจน

แนวทางการพัฒนา
ระยะเวลา งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมวางแผนการดาเนินกิจกรรม
ต.ค. 59 –
500,000 - น.ส.ยุพเรศ
โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
พ.ค. 60
โจมแพง
กิจกรรมการประชุมวิชาการในที่ประชุม
น.ส.กมลนัทธ์
ระดับชาติและนานาชาติ โดยเน้นให้
คล่องดี
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและมีโอกาส
- น.ส.ปัญจารี
เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษา
ปราบใหญ่
ต่างชาติมากขึ้น ภายใต้และระเบียบที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
2. เตรียมความพร้อมนักศึกษาและนา
นักศึกษาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นักศึกษาต่างชาติ
ควรวิเคราะห์ศักยภาพของอาจารย์ ฝ่ายบริการวิชาการฯ จัดทาเอกสารการ ต.ค. – ธ.ค.59
- นางพยอม
เพื่อรองรับการปรับปรุงหลักสูตร วิเคราะห์ศักยภาพ อัตรากาลัง และ
สินธุศิริ
ตามเกณฑ์ใหม่ของ สกอ. ปี 2558 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
- นายอนันตศักดิ์
และหลักสูตรปริญญาโท
ในการรองรับการปรับปรุงหลักสูตรตาม
พันธ์พุฒ
เกณฑ์ใหม่ของสานักงานคณะกรรมการ
- น.ส.สิริกุล
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการ
จันดา
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
ปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตร์ในปี
การศึกษา 2561

ผู้ตรวจสอบ
รองคณบดีฝ่าย
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

4. อาจารย์

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

11
2. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
องค์ประกอบ
ข้อเสนอแนะ
1. การผลิต 1. ควรทบทวนระบบและกลไก
การให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่
บัณฑิต
แสดงกระบวนการทางานอย่าง
เป็นระบบ และจัดทาคู่มือ
นักศึกษาและคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษาแยกเป็นสองฉบับ ซึ่ง
ต้องมีความแตกต่างกันตาม
จุดมุ่งหมายในการใช้งาน
2. การให้บริการนักศึกษาควรมี
ระบบและกลไกการดาเนินงาน
ในด้านการให้ข้อมูลของ
หน่วยงาน การเตรียมพร้อมเพื่อ
การทางานที่ชัดเจน

แนวทางการพัฒนา
1. ประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาเพื่อทบทวนระบบกลไกและ
การดาเนินงานการให้คาปรึกษาให้มีรูปแบบที่
ชัดเจนมากขึ้น
2. จัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มือ
นักศึกษาแยกจากกันโดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์
การใช้งานเป็นหลัก
ประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาเพื่อจัดทาระบบกลไก และคู่มือการ
ให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการใน
หน่วยงานและนอกหน่วยงาน ทั้งในขณะที่
กาลังศึกษา และการเตรียมความพร้อมเพื่อ
การทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
3. พัฒนาแบบเครื่องมือ
1. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาฝ่าย
ประเมินคุณภาพของการจัด
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยมีเนื้อหาที่
กิจกรรม และการพัฒนา
ประกอบด้วยตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพ
นักศึกษาครบทุกด้านให้
การศึกษาของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา
ครอบคลุมสิ่งที่ดาเนินการ ดังนี้ นักศึกษา และระบบกลไกในการดาเนินงาน
3.1 แบบประเมินควรมี
การประกันคุณภาพการศึกษา ผู้รับผิดชอบ
คาถามข้อมูลผู้ตอบแบบ
และรายละเอียดของเอกสารต่างๆ ที

ระยะเวลา
ต.ต.–ธ.ค. 59

ต.ต.59–
ก.ค. 60

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
- น.ส.ศิริภรณ์
เหมะธุลิน
- น.ส.ยุพเรศ
โจมแพง
- น.ส.ปัญจารี
50,000
ปราบใหญ่

ผู้ตรวจสอบ
รองคณบดีฝ่าย
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

ต.ต.–ธ.ค.59

-

- น.ส.ศิริภรณ์
เหมะธุลิน
- น.ส.ยุพเรศ
โจมแพง
- น.ส.ปัญจารี
ปราบใหญ่

รองคณบดีฝ่าย
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

ต.ค.–ธ.ค.59

5,000

- นายวศินภัทร์
ปิยะพงศ์สกุล
- น.ส.ตรีนชุ
คาทะเนตร
- น.ส.ปัญจารี
ปราบใหญ่

รองคณบดีฝ่าย
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
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ข้อเสนอแนะ
ประเมิน เพราะบางเรื่องตอบ
เฉพาะปี 4 บางเรื่องตอบทุกชั้น
ปี ควรมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูล
รายชั้นปี มาปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานได้มากขึ้น

แนวทางการพัฒนา

เกี่ยวข้อง
2. ประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือและแบบ
ประเมินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมและงาน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความชัดเจน
3.2 แบบประเมินแต่ละด้าน สามารถประเมินได้ครอบคลุมและตอบ
ควรมีข้อย่อยในประเด็นของ
ตัวชี้วัดได้ชัดเจนมากขึ้น และมีการประเมิน
เรื่องนั้นๆ เช่น การให้คาปรึกษา กิจกรรมโครงการที่เฉพาะเจาะจงกับ
ทางด้านวิชาการควรถาม
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น
ช่องทางการติดต่อกับอาจารย์ที่ 3. ประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม
ปรึกษา ความสะดวกในการขอ และพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการ
พบ การให้การช่วยเหลือทาง
สโมสรนักศึกษาเพื่อทบทวนและกาหนด
วิชาการ ฯลฯ เป็นต้น
ตัวชี้วัดของแผนพัฒนานักศึกษา และตัวชี้วัด
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดย
3.3 การประเมินกิจกรรม เน้นการประเมินที่เป็นผลผลิตของแผนและ
เตรียมความพร้อมเพื่อการ
โครงการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจน
ทางาน เมื่อสาเร็จการศึกษา
มากยิ่งขึน้
เน้นการการทากิจกรรมในชั้นปี
ที่ 4 ควรให้ประเมินเฉพาะปี 4

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ
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2. การวิจัย

ข้อเสนอแนะ
4. การกาหนดตัวชี้วัดของ
แผนพัฒนานักศึกษา และ
ตัวชี้วัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ควร
เน้นการประเมินทีเ่ ป็นผลผลิต
ของแผนและโครงการทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

แนวทางการพัฒนา
ระยะเวลา
ประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและ ต.ค.–ธ.ค.59
พัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาเพื่อกาหนดตัวชี้วัดของแผนพัฒนา
นักศึกษา และตัวชี้วัดกิจกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยเน้นการ
ประเมินที่เป็นผลผลิตของแผนและโครงการ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น
ต.ค. 59 –
1. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ - งานวิจัยมีแนวทางในการพัฒนาระบบ
ก.ย. 60
เพื่อการบริหารงานวิจัยให้เป็น สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยให้เป็น
ปัจจุบัน และส่งเสริมให้
ปัจจุบัน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติในการ
ผู้บริหารทุกระดับนามาใช้
บันทึกข้อมูลและบันทึกข้อมูลด้านการวิจัย
ประกอบการตัดสินใจเพื่อ
ของอาจารย์และนักวิจัยลงในฐานข้อมูลใน
บริหารงานวิจัย
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยนครพนม
พร้อมทั้งนาข้อมูลที่ได้บันทึกและผ่านการ
ประมวลผลแล้วมาใช้ในการวางแผนการ
ดาเนินการของงานวิจัย การพิจารณาการ
สนับสนุนทุนวิจัย เพื่อให้วิทยาลัยฯได้มี
ผลงานและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตาม
ทิศทางที่มุ่งหมายเอาไว้ในวิสัยทัศน์ ภายใต้
ชื่อโครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
- นายวศินภัทร์
ปิยะพงศ์สกุล
- น.ส.ตรีนชุ
คาทะเนตร
- น.ส.ปัญจารี
ปราบใหญ่
400,000

ผู้ตรวจสอบ
รองคณบดีฝ่าย
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

- นายสงกรานต์ งานวิจัย
นักบุญ
- ผศ.สุประวีณ์
คงธนชโยพิทย์
- นายนรากร
พลหาญ
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ข้อเสนอแนะ
2. ทบทวนระบบและกลไก
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน
และประกาศให้บุคลากรทราบ
และนามาใช้โดยทั่วกัน

แนวทางการพัฒนา
ระยะเวลา
ต.ค. 59 –
- งานวิจัยมีแนวทางในการกาหนดแนวทาง
ระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย ม.ค. 60
เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร มีการจัดทาระบบการนา
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยระบบและ
กลไกต่างๆ ที่ได้จัดทาขึ้น จะมีการประกาศ
ให้บุคลากรทราบและนามาใช้โดยทั่วกัน
ภายใต้ชื่อโครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3. การยกย่องนักวิจัยดีเด่นควร - งานวิจัยมีแนวทางการยกย่องนักวิจัยดีเด่น ก.ค. 60 –
ก.ย. 60
กาหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน
ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในสัปดาห์วิจัยของวิทยาลัยฯ
อาจแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
ที่จะมีการนาเสนอผลงานวิจัยของบุคลากร
นักวิจัยอาวุโส กับนักวิจัยหน้า และการยกย่องนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ นักวิจัย
ใหม่
อาวุโส กับนักวิจัยหน้าใหม่ พร้อมกับมอบ
รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ ภายใต้ชื่อโครงการ
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
4. ผลงานวิชาการของอาจารย์ - งานวิจัยมีแนวทางการการพัฒนาศักยภาพ ต.ค. 59 –
ก.ย. 60
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มี
นักวิจัย โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่าง
ผลงานวิชาการบางส่วนที่
ต่อเนื่องจากวิทยากรที่มีประสบการณ์
เผยแพร่แล้วไม่สามารถนับค่า รวมทั้งมีการร่วมมือกับต่างประเทศในการ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ตรวจสอบ
400,000 - นายสงกรานต์ งานวิจัย
นักบุญ
- ผศ.สุประวีณ์
คงธนชโยพิทย์
- นายนรากร
พลหาญ

400,000

- นายสงกรานต์ งานวิจัย
นักบุญ
- ผศ.สุประวีณ์
คงธนชโยพิทย์
- นายนรากร
พลหาญ

- นายสงกรานต์
นักบุญ
- น.ส.มารศรี
ศิริสวัสดิ์

งานวิจัย
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ข้อเสนอแนะ
ถ่วงน้าหนักได้ จึงควรกาหนด
แนวทางช่วยเหลือ กลั่นกรองใน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ และกากับติดตามการ
ดาเนินผลิตผลงานวิชาการของ
อาจารย์และนักวิจัยให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด

แนวทางการพัฒนา
ผลิตผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้มีแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลการผลิตผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน
รวมทั้งมีการประกาศเกณฑ์การเผยแพร่
ผลงาน มีการสนับสนุนการการเผยแพร่
ผลงานทั้งในการประชุมวิชาการ หรือการ
เผยแพร่ในวารสาร และมีการสนับสนุนการ
การเผยแพร่ผลงานทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ภายใต้ชื่อต่างๆ ดังนี้
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและ
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
- โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย
และวิชาการระหว่างประเทศ
- โครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาตารา
3. การบริการ 1. การจัดทารายงานสรุปผล
1. ฝ่ายบริการวิชาการดาเนินการสารวจ
สารวจความต้องการในการ
วิชาการ
ความต้องการด้านบริการวิชาการแก่สังคม
บริการวิชาการแก่สังคม ควร
และจัดทารายงานการสารวจและการ
แสดงรายละเอียดที่บอกถึง
วิเคราะห์ความต้องการด้านบริการวิชาการ
ปัญหาความต้องการของ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผน
ผู้รับบริการทั้งเชิงปริมาณและ บริการวิชาการประจาปีงบประมาณ
เชิงคุณภาพ พร้อมทั้งแนบแบบ พ.ศ.2560
สารวจหรือแบบประเมินที่
ชัดเจน รวมถึงวิเคราะห์ผลการ

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
- นายนรากร
พลหาญ

ผู้ตรวจสอบ

- นางพยอม
สินธุศิริ
- นางสุชาดา
ปราบมีชัย
- น.ส.ดารุนนีย์
สวัสดิโชตติ์
- นายชัยวัฒน์
อินไชยา

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

1,500,000
845,200
-

150,000
-
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ข้อเสนอแนะ
สารวจเพื่อนาไปสู่การจัดทา
แผนบริการวิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม
2. การจัดทาแผนบริการวิชาการ
ควรนานโยบาย วิสัยทัศน์
เป้าหมายของวิทยาลัยฯ มา
ประกอบการพิจารณาจัดทาแผน
และกาหนดตัวชี้วัดของแผนที่
แสดงคุณภาพของการบริการ
วิชาการ โดยกาหนดผลลัพธ์ที่
ต้องการให้เกิดความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้ชัดเจน เป็นรูปธรรมและ
ประเมินผลลัพธ์ที่กาหนดไว้ เช่น
การสร้างความเข้มแข็งของ
ผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น

3. มหาวิทยาลัยควรมีโครงการ
ที่เป็นโครงการหลักที่
ประกอบด้วยกิจกรรมที่แต่ละ
คณะ/วิทยาลัยเข้าร่วม และมี
การสรุปโครงการในภาพรวม

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

1. ฝ่ายบริการวิชาการฯ จัดประชุมเพื่อ
ส.ค.–ต.ค.59
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการ
จัดทาแผนการบริการประกอบด้วย นโยบาย
การศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาสาธารณสุข
แห่งชาตินโยบายของสภามหาวิทยาลัย
นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย เพื่อประกอบใน
การจัดทาแผนบริการวิชาการ การกาหนด
ตัวชี้วัดของแผนที่สะท้อนคุณภาพของการ
บริการวิชาการ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
2. ฝ่ายบริการวิชาการฯ นาเสนอแผนการ
บริการวิชาการเพื่อให้คณะกรรมการประจา
คณะพิจารณา ก่อนดาเนินการตามแผน
บริการวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯประสานงาน
ส.ค.59
กับรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัย
นครพนม เพื่อวางแผนและปรับปรุงการ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

-

1. นางพยอม
สินธุศิริ
2. นายอนันตศักดิ์
พันธ์พุฒ
3. นางสุชาดา
ปราบมีชัย

รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

-

นางพยอม สินธุศิริ รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
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4. การทานุ
บารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

ข้อเสนอแนะ
ของมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพการทางาน
บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยตามวิสัยทัศน์ที่
เข้มแข็งและชัดเจน
1. การจัดทาแผนทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมควรนา
นโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ของวิทยาลัยฯ มาประกอบการ
พิจารณาจัดทาแผน และ
กาหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์
ของแผนที่ชัดเจน ปรับปรุงการ
ตั้งเป้าหมายหรือตัวชี้วัด
ความสาเร็จของแผนงาน/
โครงการ และการประเมินผล
ให้มีทั้งเป้าหมายและการ
ประเมินเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เช่น การทา Focus
Group การสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
จะนาไปสู่การปรับปรุง
แผนงาน/โครงการ ได้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

1. ประชุมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริม
ต.ค.–ธ.ค.59
และพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษาเพื่อจัดทาแผนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยนานโยบาย วิสัยทัศน์
เป้าหมายของวิทยาลัยฯ มาประกอบการ
พิจารณาจัดทาแผน และกาหนดตัวชี้วัดตาม
วัตถุประสงค์ของแผนที่ชัดเจน ปรับปรุงการ
ตั้งเป้าหมายหรือตัวชี้วัดความสาเร็จของ
แผนงาน/โครงการ และการประเมินผล โดย
กาหนดเป้าหมายและการประเมินเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

-

- นายวศินภัทร์
ปิยะพงศ์สกุล
- นายวุฒิพงษ์
เชื่อมนอก
- น.ส.ปัญจารี
ปราบใหญ่

รองคณบดีฝ่าย
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
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2. ควรกากับติดตามการ
ดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม อย่างเป็น
รูปธรรมในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยนา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
กากับติดตามการดาเนินงาน

แนวทางการพัฒนา
ระยะเวลา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการทานุบารุง
ต.ค.–ก.ย.59
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อดาเนินงานด้านการทา
นาบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. วางระบบกลไกในการกากับติดตามการ
ดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
3. กาหนดให้มีการประชุมกากับติดตามงาน
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมทุกๆ ไตรมาส
โดยมีการกากับติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานทานุบารุงในระบบฐานข้อมูล
แผนปฏิบัติราชการ
4. รายงานผลการกากับติดตามในประชุม
คณะกรรมการประจาคณะทุกๆ ไตรมาส

3. แสวงหาภูมิปัญญาไทย/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลสุขภาพ โดยอาจศึกษา
จากปราชญ์ชาวบ้านหรือศึกษา
จากเอกสารหลักฐานต่างๆ เพื่อ
ช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้
คงอยู่ต่อไป

จัดกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดย
ต.ค.–ก.ย.59
เน้นการนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น/ภูมิปัญญา
ไทยในการดูแลสุขภาพเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินกิจกรรมให้มากขึ้น และเก็บ
รวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับภูมิปัญญา
เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและทาความเข้าใจ
พร้อมทั้งเผยแพร่และอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
- นายวศินภัทร์
ปิยะพงศ์สกุล
- นายวุฒิพงษ์
เชื่อมนอก
- น.ส.ปัญจารี
ปราบใหญ่

5,000

- นายวศินภัทร์
ปิยะพงศ์สกุล
- นายวุฒิพงษ์
เชื่อมนอก
- น.ส.ปัญจารี
ปราบใหญ่

ผู้ตรวจสอบ
รองคณบดีฝ่าย
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

รองคณบดีฝ่าย
ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
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5. การ
1. ควรทบทวนแผนกลยุทธ์ทาง
บริหารจัดการ การเงิน โดยจัดทารายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมการ
ดาเนินงานในระยะยาว 4 ปี เพื่อ
ตอบสนองกลยุทธ์ทางการเงินที่
กาหนดไว้ และนาไปสู่การปฏิบัติ
ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี
รวมถึงควรมีการประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน
กลยุทธ์ทางการเงินและเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณา
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงิน ควรรายงานข้อมูลที่
แสดงถึงความคุ้มค่าของการใช้
จ่ายเงินต่อการบริหารหลักสูตร
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิตและโอกาสใน
การแข่งขันของวิทยาลัย โดย
กาหนดหลักการในวิเคราะห์
ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
ให้ชัดเจน

แนวทางการพัฒนา
ระยะเวลา
1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผน
2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาแผน
3. โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์ 4 ปี
ต.ค.59-ก.ย.
(พ.ศ. 2560-2563) และจัดทาแผนปฏิบัติ
60
ราชการประจาปีงบประมาณ 2560

จัดทารายงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
โดยรายงานข้อมูลที่แสดงถึงความคุ้มค่า
ทางการใช้จ่ายเงินต่อการบริหารหลักสูตร
วิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต

ต.ค.59 –
ก.ย.60

งบประมาณ

250,000

-

ผู้รับผิดชอบ
-น.ส.ศิริรัตน์
อินทรเกษม
- น.ส.วันวิสาข์
คาเงิน

ผู้ตรวจสอบ
รองคณบดีฝ่าย
แผน ยุทธศาสตร์
และบริหารความ
เสี่ยง

- ผศ.จุรีรัตน์
กอเจริญยศ
- นางสายทอง
จันทร์เต็มดวง

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร
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3. ควรสร้างความเข้าใจเรื่อง
การจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยง และทบทวนแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อนาไปสู่
การจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยงทีเ่ ป็นระบบ และการ
ติดตามประเมินผลลัพธ์ของการ
บริหารความเสี่ยงที่สะท้อนให้
เห็นถึงผลการดาเนินงานของ
วิทยาลัยฯ ที่แท้จริง

แนวทางการพัฒนา
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
- จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อชี้แจงการจัดทาแผนบริหารความ
เสี่ยง โดยให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่
มีส่วนร่วมวิเคราะห์ ประเมินปัจจัยเสี่ยงของ
วิทยาลัย

4. ควรสร้างความเข้าใจเรื่อง
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการ
การจัดการความรู้ และทบทวน ความรู้
ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู้ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจน และการเขียนแนว
ปฏิบัติที่ดี ควรเขียนให้เห็นถึง
วิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในลักษณะ
ของ “How to” ซึ่งเกิดจากการ
ปฏิบัติจริงและแสดงถึง
ผลสาเร็จของการนาแนวปฏิบัติ
ที่ดีไปใช้

ระยะเวลา
-

1-30 พ.ย.
59

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ผู้ตรวจสอบ
- นางวิมลศิริ
รองคณบดีฝ่าย
เกษตร์ภิบาล แผน ยุทธศาสตร์
- น.ส.ศิริญา โสภา และบริหารความ
เสี่ยง

20,000

- ผศ.จุรีรัตน์
รองคณบดีฝ่าย
กอเจริญยศ
วิชาการ/
- นายอนันตศักดิ์ งานวิจัย
พันธ์พุฒ
- นางละอองดาว
คาชาตา
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5. ควรวางแผนการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนในระยะยาว 4 ปี ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ เพื่อ
พัฒนาคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรตาม
สาขาวิชาชีพที่ชัดเจน และ
สอดคล้องกับเกณฑ์สภาการ
พยาบาล
6. ควรทบทวนระบบและกลไก
ในการกากับติดติดตามการ
ดาเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตร เพื่อให้มองเห็น
ภาพรวมที่สะท้อนการควบคุม
คุณภาพตามองค์ประกอบของ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ของวิทยาลัยฯ

แนวทางการพัฒนา
ระยะเวลา
1. ฝ่ายบริการวิชาการฯ ดาเนินการสารวจ ส.ค.-ต.ค.59
ความต้องการการพัฒนาตนเองของบุคลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนในระยะยาว
ทุกคน และวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ
พัฒนาตนเอง เพื่อใช้ในการจัดทาแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในระยะยาว 4 ปี

ปรับระบบและกลไกในการกากับติดตาม
การดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร

ต.ค.-ธ.ค.59

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1. นางพยอม
สินธุศิริ
2. นายอนันตศักดิ์
พันธ์พุฒ
3. นางสุชาดา
ปราบมีชัย
4. นางสาวสิริกุล
จันดา
-

- ผศ.จุรีรัตน์
กอเจริญยศ
- นางพยอม
สินธุศิริ
- ผศ.ดร.นุชรัตน์
มังคละคีรี
- น.ส.มะยุรี
วงค์กวานกลม
- ผศ.เนตรฤทัย
ภูนากลม

ผู้ตรวจสอบ
รองคณบดีฝ่าย
บริการวิชาการและ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/อาจารย์
ประจาหลักสูตร

