๑
กำหนดกำรดำเนินโครงกำร
กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรวิทยำลัยในกำรดำเนินกำรเพือ่ ขอรับรองสถำบันของสภำกำรพยำบำล
กิจกรรมที่ ๑ กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรในกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรรับรองของสภำกำรพยำบำล
ระหว่ำงวันที่ ๒๗ – ๒๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องบำนชื่น วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุตรดิตถ์
วันที่ ๒๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลำ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
บรรยายความรู้ เรื่อง มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (๘ มาตรฐาน ๒๙ ตัวบ่งชี้) ของสภาการพยาบาล
โดย อาจารย์ ดร.มณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์
มาตรฐานที่ 1 ด้านองค์กรและการบริหารองค์กร
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารองค์กร
ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระบบสารสนเทศ
มาตรฐานที่ 2 ด้านอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 5 คุณสมบัติอาจารย์พยาบาลประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 6 คุณวุฒิอาจารย์พยาบาลประจา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7 อัตราส่วนจานวนอาจารย์พยาบาลประจา
ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายความรู้ เรื่อง มาตรฐานและตัวบ่งชี้ฯ (ต่อ)
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การประเมินผลการสอนของอาจารย์
มาตรฐานที่ 3 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 12 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ต่อคุณภาพหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 13 แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพ
มาตรฐานที่ 4 ด้านนิสิต/นักศึกษาและการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 14 การพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ระบบการดูแลและให้คาปรึกษานักศึกษา

๒
วันที่ ๒๘ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลำ
กิจกรรม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายความรู้ เรื่อง มาตรฐานและตัวบ่งชี้ฯ (ต่อ)
มาตรฐานที่ 5 ด้านแหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ตัวบ่งชี้ที่ 16 แหล่งฝึกปฏิบัติการพยาบาล
ตัวบ่งชีท้ ี่ 17 อัตราส่วนจานวนอาจารย์พยาบาลประจาต่อนักศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
มาตรฐานที่ 6 ด้านการประเมินและผลลัพธ์ของหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 18 ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ผ่านในปีแรก
ตัวบ่ งชี้ที่ 19 ผลการประเมิน การเรียนรู้ตามมาตรฐาน 6 ด้านของ
บัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 20 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 21 การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายความรู้ เรื่อง มาตรฐานและตัวบ่งชี้ฯ (ต่อ)
มาตรฐานที่ 7 ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 22 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์พยาบาลประจา
ทั้งหมด
ตัวบ่งชีท้ ี่ 23 ผลงานวิชาการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 24 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 25 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปัญญาไทย
มาตรฐานที่ 8 ด้านการจัดหาบุคลากรและการสนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 26 บุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชี้ที่ 27 การจัดการทรัพยากรการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 28 ห้องปฏิบัติการ
ตัวบ่งชี้ที่ 29 หนังสือ ตารา วารสารวิชาชีพและระบบสืบค้น

หมำยเหตุ: พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

๓
กำหนดกำรดำเนินโครงกำร
กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรวิทยำลัยในกำรดำเนินกำรเพือ่ ขอรับรองสถำบันของสภำกำรพยำบำล
กิ จ กรรมที่ ๒ กำรประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร เรื่ อ ง กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพบุ ค ลำกรวิ ท ยำลั ย ในกำรขอรั บ รอง
สถำบันกำรศึกษำวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์จำกสภำกำรพยำบำล
เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒ วัน)
ณ ห้องบำนชื่น วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี อุตรดิตถ์
วันที่ ๑
เวลำ
กิจกรรม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายความรู้ เรื่อง การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานและตั วบ่ งชี้ของการพิ จารณาการรับรองสถาบัน การศึกษาวิช าชีพการ
พยาบาลและการผดุ งครรภ์ (๘ มาตรฐาน ๒๙ ตั ว บ่ งชี้ ) ของสภาการพยาบาล
โดยวิทยากรจากสภาการพยาบาล
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายความรู้ เรื่อง การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ (ต่อ)
วันที่ ๒
เวลำ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
แบ่ งกลุ่ ม ๔ กลุ่ ม ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ละอภิ ป รายการตรวจสอบ และประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษา
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (๘ มาตรฐาน ๒๙ ตัวบ่งชี้) ของสภาการ
พยาบาล โดยวิทยากรกลุ่มจากสภาการพยาบาล
พักรับประทานอาหารกลางวัน

นาเสนอผลการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้การพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาของสภาการพยาบาล
AAR (After Action Review) การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสภาการพยาบาล
โดยผู้อานวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

หมำยเหตุ: พักรับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

