แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2561
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560)

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
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คานา
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) ประจาปี
การศึกษา 2560 และรับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ในวันศุกร์ที่ 17
สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาได้ตระหนักถึงกระบวนการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2561 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้ผ่านการ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

สารบัญ
หน้า
คานา

2

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) รายองค์ประกอบคุณภาพ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2560

4

รายชื่อคณะกรรมการผู้จัดทา แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2560
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4

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
รอบปีการประเมิน ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561)
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่
ชื่อ-สกุล
1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธรพรรณ ธานี
2 อาจารย์ธนาศักดิ์ ข่ายกระโทก
3 อาจารย์สิรมิ า บูรณ์กุศล

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี

บทสรุปสาหรับผู้บริหารจากการผลประเมิน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี มีดาเนินการตามการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกอ. ตาม 5 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งปรากฏผล
การประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีที่ 3.51 คะแนน หากพิจารณา องค์ประกอบที่มีผลระดับดีมาก 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
และองค์ประกอบที่ 4 ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อยู่ใน
ระดับพอใช้ 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (รายละเอียดตามตารางสรุปผลฯ)

สรุปผลการประเมิน
องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.

การผลิตบัณฑิต
การวิจัย
การบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
ค่าเฉลี่ย 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ

ผลการประเมินเฉลี่ย (เต็ม 5)
ประเมินตนเอง
คณะกรรมการประเมิน
2.54
2.54
3.80
3.80
5
5
5
5
4.5
4.5
3.51
3.51

ส่วนที่คณะวิชาควรให้การสนับสนุนในภาพรวมที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. อาจารย์ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
2. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
3. ผลงานวิชาการของอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของ สกอ.
4. การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดียังไม่พบองค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากการจัดการความรู้ที่ชัดเจนทางด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการประเมินระดับหลักสูตร ที่แยกกันระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ อุบลราชธานี และที่วิทยาเขตอุดรธานี
2. ควรมีการเขียนรายงานการประเมินตนเองผลการดาเนินงานของอุบลราชธานี และวิทยาเขตอุดรธานีที่จาแนกให้เห็นชัดเจน

6

ส่วนที่คณะวิชาควรให้การสนับสนุนในองค์ประกอบที่อยู่ระหว่างการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. การให้บริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เช่น การจัดบริการการให้คาปรึกษา การให้ข้อมูลหน่วยงานและแหล่งงาน และการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อม
มีการดาเนินงานที่เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของ สกอ.
จุดที่ควรพัฒนา
1. อาจารย์ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีกลยุทธในการสรรหาอาจารย์ที่มีวุฒใิ นการสรรหาอาจารย์ที่มีวุฒปิ ริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาคณะเพิ่มขึน้
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของ สกอ.
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในการหาทุนวิจัยจากภายนอก เช่น มีทีมพี่เลี้ยงให้คาแนะนาการเขียนโครงการวิจัย อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการ
เขียนโครงการวิจัย เพื่อขอทุนภายนอกหรือให้ข้อมูลแหล่งทุนภายนอกเป็นต้น
องค์ประกอบที่ 3 บริการวิชาการ
จุดแข็ง

1. การบริการวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 : การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
1. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา
1. การค้นหาแนวปฏิบัติที่ดียังไม่พบองค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากการจัดการความรู้ที่ชัดเจนทางด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ควรมีการกาหนดประเด็นหรือองค์ความรูเ้ กี่ยวกับการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถสะท้อนนวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ที่มคี วามโดดเด่น
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2560)
สิ่งที่หน่วยงานต้องดาเนินการเร่งด่วน
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม/แนวทางการ

สอดคล้องกับ

พัฒนา

กลยุทธ์

องค์ประกอบที่ 1 อาจารย์ประจาคณะที่มี

ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5

คุณวุฒปิ ริญญาเอกและ

ลาศึกษาต่อในระดับปริญญา

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

เป้าหมาย

งบประมา

ผู้รับผิดชอบ

ณ
จานวนอาจารย์ที่ลา

1 คน

ศึกษาต่อในระดับ

ตาแหน่งทางวิชาการยังไม่ เอก

ระยะเวลา
ตลอดปี

5,000,000 คณะกรรมการ

การศึกษา

พัฒนาบุคลากร

ปริญญาเอก

และสวัสดิการ

เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
สรรหาและคัดเลือกอาจารย์

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ใหม่ที่มีคุณวุฒริ ะดับปริญญา

จานวนอาจารย์ที่มีวุฒิ

1 คน

ปริญญาเอก

ตลอดปี

-

การศึกษา

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร

เอกในสาขาด้านการพยาบาล/

และสวัสดิการ

ด้านการศึกษา/ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มาเป็น
อาจารย์ประจาคณะฯ
สรรหาและคัดเลือกอาจารย์
ใหม่ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
มาเป็นอาจารย์ประจาคณะฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

จานวนอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ

1 คน

ตลอดปี
การศึกษา

-

คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร
และสวัสดิการ

องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม/แนวทางการ

สอดคล้องกับ

พัฒนา

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมา

ผู้รับผิดชอบ

ณ

ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์

-

คณะกรรมการ

เข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ

พัฒนาบุคลากร

ตามแนวปฏิบัตขิ อง

และสวัสดิการ

มหาวิทยาลัย
การประเมินความสาเร็จ

ดาเนินการประเมิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1

จานวนกิจกรรม/

ตามวัตถุประสงค์ของ

ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์

โครงการที่ประเมิน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

ของกิจกรรม และนาผลมา

ความสาเร็จตาม

ทุกกิจกรรม/

ตลอดปี

โครงการ

การศึกษา

จานวนเงินสนับสนุน

ทุนภายใน

ตลอดปี

ท าวิ จั ย ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม และติดตามการจัดสรรทุน

งานวิจัยต่ออาจารย์

20,000 บาท/

การศึกษา

เกณฑ์ และจ านวนเงิ น สนับสนุนภายในจาก

ประจา

และการนาผลการประเมิน ปรับปรุงการพัฒนากิจกรรม

วัตถุประสงค์ และนา

มาปรับปรุงยังไม่ชัดเจน

ของนักศึกษาให้ครอบคลุมทุก

ผลมาปรับปรุงพัฒนา

กิจกรรม

กิจกรรมของนักศึกษา

องค์ประกอบที่ 2 จ านวนเงิ น สนั บ สนุ น การ ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

-

คณะกรรมการ
กิจการนักศึกษา

-

คณะกรรมการ
วิจัยฯ

ราย

สนับสนุน การทาวิจัย จาก สานักวิจัยและงานสร้างสรรค์
แหล่งทุนภายนอกมีน้อย
ประชาสัมพันธ์ แหล่งทุนวิจัย

จานวนเงินสนับสนุน

ภายนอก

ตลอดปี

ภายนอก และประสานงานใน

งานวิจัยต่ออาจารย์

10,000 บาท/

การศึกษา

การเสนอโครงร่างการวิจัย

ประจา

เพื่อขอทุนวิจัยภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ราย

-

คณะกรรมการ
วิจัยฯ

10
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม/แนวทางการ

สอดคล้องกับ

พัฒนา

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมา

ผู้รับผิดชอบ

ณ

ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์
ทาผลงานวิชาการโดย
ศักยภาพของอาจารย์ในการ
ขอทุนวิจัยจากภายนอก โดยมี
ทีมพี่เลีย้ งให้คาแนะนาในการ
เขียนโครงการวิจัยจาก
สานักวิจัยและงานสร้างสรรค์
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อ

ธันวาคม

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน

10,000

2558

คณะกรรมการ
วิจัยฯ

การเขียนโครงการวิจัยโดยจัด
โครงการ “การเขียน
โครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน
ภายนอก”
จานวนผลงานวิจัยยังน้อย

ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ร้อยละของผลงานทาง

เมื่อเทียบกับสัดส่วน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

วิชาการที่ตีพิมพ์

อาจารย์

และประสานงานในการ

เผยแพร่ทั้งใน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ระดับชาติหรือ
ระดับชาติหรือระดับ

ร้อยละ 20

ตลอดปี
การศึกษา

-

คณะกรรมการ
วิจัยฯ

องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม/แนวทางการ

สอดคล้องกับ

พัฒนา

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมา

ผู้รับผิดชอบ

ณ
นานาชาติ

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

อาจารย์เข้าร่วม

การผลิตผลงานและเผยแพร่

ประชุมวิชาการ

ผลงานทางวิชาการโดยส่ง

เกี่ยวกับการทาวิจัย

อาจารย์เข้าร่วมประชุม

ภายนอกสถาบัน

ร้อยละ 10

ตลอดปี

20,000

การศึกษา

คณะกรรมการ
วิจัยฯ

วิชาการเกี่ยวกับการทาวิจัย
ภายนอกสถาบัน
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

มีกิจกรรมอบรม

การผลิตผลงานและเผยแพร่

วิชาการเพื่อพัฒนา

ผลงานทางวิชาการโดย

ศักยภาพนักวิจัย/

ดาเนินการจัดการความรู้เรื่อง

อาจารย์

1 โครงการ

มีนาคม

20,000

2559

คณะกรรมการ
วิจัยฯ

“การนาเสนอผลงานทาง
วิชาการในระดับนานาชาติ”
ติดตามความก้าวหน้าของการ
เผยแพร่งานวิจัย และงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2

จานวนผลงานวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่

1. งานวิจัย
40 เรื่อง

สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องและ

(16 หน่วย

สม่าเสมอทุกเดือน

น้าหนัก)
อุบลราชธา
นี 25 เรื่อง
(10 หน่วย

ตลอดปี
การศึกษา

-

คณะกรรมการ
วิจัยฯ

12
องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม/แนวทางการ

สอดคล้องกับ

พัฒนา

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมา
ณ

น้าหนัก)
อุดรธานี
15 เรื่อง (6
หน่วย
น้าหนัก)
2. บทความ
วิชาการ 15
เรื่อง (6
หน่วย
น้าหนัก)
อุบลราชธา
นี 8 เรื่อง
(3.2 หน่วย
น้าหนัก)
อุดรธานี 7
เรื่อง (2.8
หน่วย
น้าหนัก)

ผู้รับผิดชอบ

องค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม/แนวทางการ

สอดคล้องกับ

พัฒนา

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

งบประมา

ผู้รับผิดชอบ

ณ
3. ตารา
อุบลราชธา
นี (2 เรื่อง
2 หน่วย
น้าหนัก)

องค์ ป ระกอบที่ การจัดทาแผนกลยุทธ์ทาง จัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
5

การเงินและการวิเคราะห์ และวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละ ของแต่ละหลักสูตรในให้

ยุทธศาสตร์ที่ 5

มีแผนบริหารการเงิน
และงบประมาณ

1

มีนาคม-

-

กรกฎาคม

คณะกรรมการ
บริหารคณะ

2559

พยาบาลศาสตร์

หลั ก สู ต รในการพั ฒ นา ครอบคลุมการพัฒนา
นักศึกษา การจัดการเรียน นักศึกษา การจัดการเรียนการ
ก า ร ส อ น ก า ร พั ฒ น า สอน การพัฒนาอาจารย์และ
อาจารย์แ ละสิ่ ง สนั บสนุ น สิ่งสนับสนุนต่อการเรียนรู้
ต่อการเรียนรู้
5,050,000

14

รายชื่อคณะกรรมการผู้จัดทา แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์
2. อาจารย์สุจติ รา
3. อาจารย์ภาวินี
4. อาจารย์จริยา
5. อาจารย์นันทัชพร
6. อาจารย์ ดร.ปาริชาติ
7. อาจารย์ภรณี
8. อาจารย์แพรวฑิพย์
9. อาจารย์ณัชชา
10. อาจารย์ศศลักษณ์
11. อาจารย์ขวัญจิต
12. อาจารย์อัจฉริยาพร
13. อาจารย์ปิยะวดี
14. อาจารย์มะลิวัลย์
15. อาจารย์นติ ยา
16. อาจารย์มะลิสา

โพธิดารา
กฤติยาวรรณ
ศรีสันต์
กฤติยาวรรณ
สายเมฆ
มาลัย
แก้วลี
สุธีรประเสิรฐ
ตระการจันทร์
แก้วบุตรา
เพ็งแป้น
เดชโยธิน
ทองโปร่ง
ยามโสภา
จันทบุตร
งามศรี

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

