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เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการวทิยาลยัและคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ปีการศกึษา ๒๕๕๓ วนัท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

รายงานความก้าวหน้าและผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิทยาลัยและคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓    ปีการศึกษา ๒๕๕๒ วนัที ่๔ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓  

ประเดน็ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการพฒันาตามข้อเสนอแนะ ผลการลพัธ์การพฒันา 

๑. การจดัทาํรายงานผลงานการบริหารแผนยทุธศาสตร์ของ

วทิยาลยัปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕ เสนอแต่ผลลพัธ์ของ 

KPI ปีงบประมาณ ๒๕๕๒  ไม่ไดน้าํเสนอแผนยทุธศาสตร์ทาํ

ใหก้รรมการมองไม่เห็นความเช่ือมโยง การนาํเสนอคร้ังต่อไป

ควรนาํเสนอการเช่ือมโยงของยทุธศาสตร์ดว้ย 

๑.  วทิยาลยัมีการดาํเนินการทบทวนแผนยทุธศาสตร์ ประจาํปี 

ประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๕ และมีการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘ โดยมีการประชาพจิารณ์แผน

จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและเผยแพร่แผนยทุธศาสตร์ใหผู้ท่ี้

เก่ียวขอ้ง 

๒. วทิยาลยัโดยคณะกรรมการบริหารมีการดาํเนินการกาํกบั

กบัติดตามความกา้วหนา้ของแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติั

การประจาํปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และมีการจดัทาํรายงานผล

การดาํเนินงาน ท่ีเช่ือมโยงกบัประเด็นยทุธศาตร์  เป้าประสงค์

และกลยทุธ์  ตามรายงานเอกสารประกอบการประชุม 

ผลลพัธ์การบริหารแผนยทุธศาสตร์ พบวา่

จาํนวนช้ีวดัสาํคญัของแผนยทุธศาสตร์จาํนวน 

๒๑ ตวัช้ีวดั บรรลุเป้าหมายจาํนวน ๑๔ ช้ีวดั 

คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๖ และไม่บรรลุตาม

เป้าหมายจาํนวน ๗ ตวัช้ีวดัคิดเป็นร้อยละ 

๓๓.๓๓  

๒.การประเมินสมรรถนะนกัปฏิบติัการพยาบาล ท่ีมีรูปแบบ

การประเมินโดยให้อาจารยพ์ี่เล้ียง หรืออาจารยนิ์เทศ ประเมิน

บนหอผูป่้วย และมีการประเมินสมรรถนะพื้นฐาน  ๘ 

สมรรถนะหลกัท่ีถูกประเมิน คุณภาพภายในเสนอแนะใหเ้พิ่ม

สมรรถนะท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั 

๑. วทิยาลยั โดยกลุ่มงานวชิาการไดมี้การปรับปรุงรูปแบบการ

ประเมินสมรรถนะพื้นฐานดา้นการปฏิบติัการพยาบาล ๘ 

สมรรถนะ โดยผูป้ระเมินเป็นอาจารยพ์ยาบาล สอบเป็นฐาน ๆ 

ละ ๑ สมรรถนะ   

๒. วทิยาลยั ไดเ้พิ่มการพฒันาและประเมินสมรรถนะดา้นการ

บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู ้ป่วยในนักศึกษา

๑. ผลการประเมินสมรรถนะการปฏิบติัการ

พยาบาลพื้นฐาน ๘ สมรรถนะ นกัศึกษา

พยาบาลชั้นปีท่ี ๔ ผา่น ๑๐๐ % 

๒. ผลการประเมินสมรถนะดา้นการบริหาร

ความเส่ียงและความปลอดภยัผูป่้วยใน

นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี ๔ ผา่นเกณฑท่ี์
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ประเดน็ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการพฒันาตามข้อเสนอแนะ ผลการลพัธ์การพฒันา 

พยาบาล ดงัน้ี 

๒.๑ นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี ๑  สอดแทรกเขา้กบังานบริหาร

ความเส่ียงของวิทยาลยั กบักิจการนกัศึกษา   โดยให้นกัศึกษา

คน้หาความเส่ียงภายในวิทยาลัย  คน้หาความเส่ียงในชั้นปี

ของนกัศึกษา และเขียนรายงานอุบติัการณ์ความเส่ียงที่เกิดข้ึน

ภายในวิทยาลัย แต่งตั้ งให้นักศึกษาเป็นคณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียงของวทิยาลยั 

๒.๒ นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี ๒ ไดจ้ดัมีการบรรยายความรู้

ในเร่ืองการประเมินความเส่ียงทางการพยาบาล ในวชิา

แนวคิดทฤษฎีการพยาบาล  โดยใชก้รณีศึกษาใหน้กัศึกษา

ประเมินและคน้หาความเส่ียงทางคลินิกและความเส่ียง

ทางการพยาบาล  

๒.๓ นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี  ๓ ไดส้อดแทรกใหน้กัศึกษา

คน้หาความเส่ียงในผูป่้วย และบนัทึกอุบติัการณ์ความเส่ียง

จากกระทาํผดิพลาดของนกัศึกษา การทบทวนอุบติัการณ์

ความเส่ียงและหาแนวทางป้องกนัแกไ้ข 

๒.๔ นกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี ๔ กาํหนดใหมี้ชัว่โมงการ

บรรยายหวัขอ้ การบริหารความเส่ียง ความปลอดภยัผูป่้วย ใน

วชิาการบริหารการพยาบาล ภาคทฤษฎี และกาํหนด

กาํหนด ๑๐๐ %  
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ประเดน็ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการพฒันาตามข้อเสนอแนะ ผลการลพัธ์การพฒันา 

สมรรถนะในการบริหารความเส่ียง การคน้หาความเส่ียง การ

เขียนอุบติัการณ์ความเส่ียง การทบทวนอุบติัการณ์ความเส่ียง

จากการฝึกปฏิบติังานบนหอผูป่้วย และจดัสมัมนาหวัขอ้

อุบติัการณ์ความเส่ียงจากการฝึกปฏิบติังาน  วชิาการบริหาร

การพยาบาล ภาคปฏิบติั 

๓.ประเด็นการประเมินสมรรถนะ (Competency) ยงัไม่

ครอบคลุมบุคลากรสายสนบัสนุน และการนาํผลการประเมิน

มาใชป้ระโยชน์ ยงัไม่ชดัเจน 

๑. ดาํเนินการประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุน ไดข้อ้มูลสมรรถนะของบุคลากรสาย

สนบัสนุนแต่ไม่ไดน้าํขอ้มูลมาวเิคราะห์หา 

Gap competency เพือ่จดัทาํแผนพฒันาต่อไป  

๔. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบติังานท่ีพบวา่ยงัมี

ระดบัตํ่า เพียงร้อยละ ๕๓.๓๓  

๑. พฒันาเคร่ืองมือประเมินความพึงพอใจใหมี้คุณภาพมาก

ยิง่ข้ึน 

๒. จดัเวทีใหบุ้คลากรไดแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน

การพฒันาวทิยาลยัและส่ือสารการตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง 

๓. จดักิจกรรมรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนัทุกระดบั

และร้องเพลงคาราโอเกะ ร่วมกนัเดือนละ ๑ คร้ัง 

๔. ยกยอ่งคนดี คนเก่ง  

๕. ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดมี้โอกาสไปพฒันาตนเองทั้งในและ

ต่างประเทศ  

๖. เพิ่มงบประมาณพฒันาตนเองตามสมรรถนะทีจ่าํเป็น 

ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรได้

ร้อยละ ๖๔. ๙๑  
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ประเดน็ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการพฒันาตามข้อเสนอแนะ ผลการลพัธ์การพฒันา 

สาํหรับอาจารย ์จาํนวน ๑๒,๐๐๐ บาท/ปี สาํหรับเจา้หนา้ท่ี 

๗,๕๐๐ บาท/ปี 

๗. นาํแนวคิดการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองมาบูรณาการกบั

งานประจาํในบุคลากรสายสนบัสนุน 

๘. เพิ่มสวสัดิการ การเดินทางโดยเคร่ืองบินแก่ทีมรอง

ผูอ้าํนวยการ หวัหนา้งานและอาจารย ์ 

๙. พฒันาตวับ่งช้ีคุณภาพระดบับุคคล ท่ีเช่ือมโยงกบัแผน

ยทุธศาสตร์ของวทิยาลยั 

๑๐. จดักิจกรรมรําวงยอ้นยคุทุกเยน็ 

๑๑. ส่งเสริมใหไ้ปปฏิบติัธรรมไดโ้ดยใชว้นัราชการไม่เกิน 

๑๐ วนั/คน/ปี 

๑๒. ส่งเสริมใหอ้าจารยป์ระจาํเสนอผลงานวจิยัใน

ต่างประเทศ  

๕. การพฒันาเครือข่ายวจิยัร่วมกนัภายในจงัหวดัพะเยา ๑. จดัเวทีนาํเสนอผลงานวชิาการใหแ้ก่ศิษยเ์ก่าและบุคลากร

ทางการพยาบาลและสาธารณสุขในเขตภาคเหนือตอนบน ใน

เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  

๒. จดัประชุมวชิาการระดบันานาชาติร่วมกบั Case Western 

Reserve University, Cleveland , Ohio, U.S.A. และ Hsin 

Sheng College of Medical Care and Management , Taiwan 
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ประเดน็ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการพฒันาตามข้อเสนอแนะ ผลการลพัธ์การพฒันา 

และ สถาบนัพระบรมราชชนก โดยมีอาจารยพ์ี่เล้ียง จาก

โรงพยาบาลในเขตภาคเหนือเขา้ร่วมนาํเสนอผลงานวจิยั ใน

วนัท่ี ๑๗-๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๓. สนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํวิจยัร่วมกบัแหล่งฝึก 

๔. จดัทาํขอ้ตกลง (MOU) กบั Case Western Reserve 

University ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นวชิาการและการวจิยั 

๖. การพฒันาคุณธรรม จริยธรรม ในนกัศึกษาพยาบาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. พฒันาเคร่ืองมือวดัพฤติกรรมการดูแลดว้ยหวัใจความเป็น

มนุษยใ์นบณัฑิตพยาบาล 

๒. กาํหนดพฤติกรรมดา้นคุณธรรม จริยธรรม สาํหรับ

นกัศึกษา 

๓. สนบัสนุนใหมี้การดาํเนินการโครงการ กิจกรรม ส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม สาํหรับนกัศึกษาพยาบาล  

๔. สนบัสนุนใหน้กัศึกษาไดรั้บการ ยกยอ่ง ชมเชย ประกาศ

เกียรติคุณ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ทั้งภายในและภายนอก

วทิยาลยั 

 ๕. เฝ้าระวงัอุบติัการณ์ความเส่ียงดา้นพฤติกรรม จริยธรรม

ของนกัศึกษาและมีการทบทวนปัญหาร่วมกนั 

๖. ศึกษาวจิยัการตดัสินใจเชิงจริยธรรมในนกัศึกษาพยาบาล

ชั้นปีท่ี ๔ รุ่นท่ี ๑๘ 

๑. นกัศึกษาพยาบาลไดรั้บการรางวลัดา้น

คุณธรรมจริยธรรมจากองคก์รภายนอกจาํนวน 

๑ รางวลั 

๒. สัมพนัธภาพของ อาจารย ์บุคลากร 

นกัศึกษา เป็นเสมือนครอบครัวจริง รวมทั้งปู่  

ยา่ ตา ยาย ภายในชุมชนดว้ย 

๓. เกิดการเรียนรู้บทบาทหนา้ท่ีตามพนัธ

สญัญาท่ีใหไ้วต่้อกนัและกนัในแต่ละ

ครอบครัว 

๔. เกิดการพฒันานกัศึกษาแบบองคร์วมท่ีบ่ม

เพาะคุณธรรม จริยธรรม ในดา้นความช่ือสัตย ์

รับผดิชอบและเอ้ืออาทรและพฒันาวธีิการ

กระบวนการคิดอยา่งเป็นระบบ 
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๗. จดักิจกรรมสัมมนา อุบติัการณ์ความเส่ียง ความไม่

ปลอดภยัผูป่้วย จากการกระทาํผดิพลาดของนกัศึกษาพยาบาล

ชั้นปีท่ี ๔ รุ่นท่ี ๑๘ เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ การตดัสินใจเชิง

จริยธรรมท่ีดี การพิทกัษสิ์ทธิผูป่้วย และปฏิบติัการพยาบาล

ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวชิาชีพ  

 ๘. จดักิจกรรม จิตบริการดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยภ์ายใต้

ระบบครอบครัวเสมือน (Simulated Family)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ขององคก์รร่วมกนั 

ผา่นกิจกรรมและโครงการท่ีวทิยาลยัฯ จดัให ้

ซ่ึงมีหลากหลายแต่ละครอบครัวตอ้ง

สร้างสรรคผ์ลงานร่วมกนั ภายใตก้ระบวนการ

คิดอยา่งเป็นระบบ และมีความสมเหตุสมผล

เหมาะสมตามสภาพการณ์ 

๖. เกิดการใหแ้ละการแบ่งปันโดยไม่หวงั

ผลตอบแทน 

๗. เกิดการวางกติกา ระเบียบของครอบครัว

ร่วมกนั กบัอาจารยพ์อ่ แม่ ไม่ไดเ้กิดจากการ

บงัคบัแต่เป็นการสร้างวินยัใหต้นเองดว้ยความ

เตม็ใจ 

๘. เกิดระบบการใหค้าํปรึกษาท่ีใกลชิ้ดไม่มี

ช่องวา่งระหวา่งอาจารย ์และนกัศึกษาเป็นการ

กระจายความรับผดิชอบร่วมกนัทุกส่วนดว้ย

ความเตม็ใจ 

๙. การถ่ายทอดประสบการณ์ของนกัศึกษาทาํ

ใหเ้ห็นวา่นกัศึกษามีความสุขซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

วทิยาลยัฯคาดหวงั เพราะการเรียนรู้หากผูเ้รียน
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มีความสุข เขาจะสามารถเรียนรู้ไดดี้และมี

พฒันาการทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ โดยเฉพาะ

ความคิดสร้างสรรค ์คุณธรรมจริยธรรม 

๑๐. เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์

นกัศึกษา จากเดิมท่ีคิดวา่มีเพียงพี่รหสัท่ีดีท่ีสุด

เปล่ียนมาเป็นระบบครอบครัวเกิดความดี  

ความงามในจิตใจ และความอบอุ่นและการ

ยอมรับระบบครอบครัว ส่วนอาจารย/์บุคลากร 

สายสนบัสนุนคิดวา่ไม่ไดเ้ป็นภาระแต่เป็น

หนา้ท่ีหน่ึงท่ีทาํใหไ้ดเ้รียนรู้ ไดเ้ขา้ใจซ่ึงกนั

และกนัในครอบครัวเสมือนนั้น  
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