
คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
แผนปฏิบัติการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศกึษา   

 
 
แผนปฏิบัติการฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560   มีจ านวน  4  โครงการ ได้แก่ 

ล าดับที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
1 โครงการแผนปฏิบตัิการประจ าปี 2560 ตามรอยยุทธศาสตร์ 2558-2562 อ. ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล 
2 กิจกรรมติดตามการด าเนินงานดา้นประกันคณุภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 อ. ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล 
3 โครงการจดัการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 อ. อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย ์
4 กิจกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประจ าปีการศึกษา 2560 อ. อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย ์

 
รายละเอียดโครงการกิจกรรม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ชนิด
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สอดคล้อง 

1 โครงการ
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2560 
ตามรอย
ยุทธศาสตร์ 2558-
2562 

- ต่อเนื่อง อ. ธิดารัตน์  
เลิศวิทยากลุ 

1. 1.วิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 
2556-2559 จากผลการ
ด าเนิน 
งานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
2.ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ 
(5ปี) คณะพยาบาลศาสตร์ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สถาบัน การประกันคณุภาพ

1.จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการสัมมนา
ยุทธศาสตร์ คณะ
พยาบาลศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 80 
2.ผู้เข้าร่วมสัมมนามี
คะแนนความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการมสี่วนร่วมใน
การวางแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยมีคะแนน

สิงหาคม 
2560 

10,000  สกอ. 5.1-5.2 
 สภาการพยาบาล 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 
 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยที่ 
6 
 ยุทธศาสตรค์ณะ
พยาบาลศาสตร์ที่7 



ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ชนิด
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สอดคล้อง 

การศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานสภาการพยาบาล 
3.ก าหนดแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2559 
คณะพยาบาลศาสตร ์

เฉลี่ย 3.51 ข้ึนไป จาก
คะแนนเตม็ 5 

2 กิจกรรมติดตามการ
ด าเนินงานด้าน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 

- ต่อเนื่อง อ. ธิดารัตน ์
 เลิศวิทยา

กุล 

1. เ พื่ อ ก า ห น ด ป ร ะ เ ด็ น
ความรู้และเป้าหมายการ
จัดการความรู้ให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ด้ านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้
ครอบคลุม 4 พันธกิจหลัก 
2. เพื่อแบ่งปันและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้จากความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ตรง 
และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดตีาม
ประเด็นการเรียนรู้ และ
เผยแพรไ่ปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
3. เ พื่ อ ร วบร วมประ เด็ น
ความรู้ที่ก าหนดที่มีอยู่ในตัว
บุคคล และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ
ที่ เ ป็ น แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ม า
พัฒนาและจัดการอย่างเป็น

1.อาจารย์มสี่วนร่วมใน
การจัดท าแนวปฏบิัติที่ดี
อย่างน้อยร้อยละ 80 
2. อาจารย์ที่เข้าร่วม
จัดท าแนวปฏิบัตมิี
คะแนนความพึงพอใจ 
3.51 ขึ้นไปจากคะแนน
เต็ม 5 
3.อาจารย์ที่เข้าร่วม
สะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อน
จากการท าแนวปฏิบตัิได ้
4.อาจารย์ที่เข้าร่วม
สะท้อนข้อคิดในเชิงบวก
ในการท าแนวปฏิบัตไิด ้
5.จัดท าแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ครอบคลมุพันธกิจหลัก 
ได้แก่ การผลติบัณฑิต 
บริการวิชาการ ท านุ

กันยายน 
2561 

10,000  สกอ. 5.1-5.2 
 สภาการพยาบาล 
ตัวบ่งช้ีที่ 21 
 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยที่ 
6 
 ยุทธศาสตรค์ณะ
พยาบาลศาสตร์ที่7 



ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ชนิด
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สอดคล้อง 

ระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร 
4.เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการ
เรียนรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

บ ารุง-ศิลปวัฒนธรรม 
และการวจิัย อย่างน้อย
พันธกิจละ 1 เรื่อง 
6.อาจารย์ที่น าแนว
ปฏิบัติที่ดไีปปรับใช้ใน
การท างานสะท้อนข้อคิด
ในเชิงบวก 

3 โครงการจดัการ
ความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

- ต่อเนื่อง อ. อุดม
ลักษณ์ ดวง
ผุนมาตย ์

1.  เพื่อเปิดโอกาสให้มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความเห็น และสร้าง
บรรยากาศของการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในองค์กร 
2. เพื่อสร้างความรู้ใหม่  
หรือน าความรู้ที่มีอยู่มาใช้ใน
การท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ที่มีประโยชน์ต่อองค์กรมาก
ขึ้น 
3. เพื่อรวบรวมความรู้
ภายในองค์กร  และน าเข้า
ความรู้จากภายนอกท่ี
เกี่ยวข้อง  แล้วน ามาใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างเหมาะสม   
และทุกคนสามารถเข้าถึงได ้
เพื่อเป็นการเสาะหา  
รวบรวม  จัดเก็บความรู้ที่มี

1.อาจารย์มสี่วนร่วมใน
การจัดการความรู้ที่ดี
อย่างน้อยร้อยละ 80 
2. อาจารย์ที่เข้าร่วม
จัดการความรู้มคีะแนน
ความพึงพอใจ 3.51 ขึ้น
ไปจากคะแนนเต็ม 5 
3.อาจารย์ที่เข้าร่วม
สะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อน
จากการจัดการความรู้ได ้
4.ได้องค์ความรู้ใหม่ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ด ี
5. เผยแพร่องค์ความรู้
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

ก.พ. 61 5,000  สกอ. 5.1-5.2 
 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยที่ 
2,5 
 ยุทธศาสตรค์ณะ
พยาบาลศาสตร์ที่7 



ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม ชนิด
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ สอดคล้อง 

อยู่ในตัวบุคคลแตล่ะคน  ที่
เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ  

4 กิจกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 
ประจ าปีการศึกษา 
2560 

- ต่อเนื่อง อ. อุดม
ลักษณ์ ดวง
ผุนมาตย ์

1.เพื่อให้คณะพยาบาล
ศาสตร์มีแผนการจดัการกับ
ความเสีย่งท่ีจะเกิดขึ้น 
รวมทั้งสภาวการณต์่างๆที่จะ
ส่งผลต่อการด าเนินงานของ
คณะฯ 
2.เพื่อป้องกันและลดความ
เสี่ยงท่ีจะส่งผลต่อการ
ด าเนินงานท่ีอาจจะไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์
ของคณะฯ 
3.เพื่อให้ผู้บริหารและ
อาจารย์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ มีความเข้าใจ
กระบวนการและสามารถ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
บริหารความเสี่ยงของ
วิทยาลัย 

1.อาจารย์ประจ าคณะ
พยาบาลศาสตร์มีส่วน
ร่วมในการจดัท าแผน
บริหารความเสี่ยงอย่าง
น้อยร้อยละ 80 
2. ความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆลดลง 
3.อาจารย์ทุกท่านมีส่วน
ร่วมในการบรหิารและลด
ความเสีย่งท่ีจะเกิดขึ้น 
4.อาจารย์ทุกท่าน
สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนาในการบริหาร
ความเสีย่งได ้

ธ.ค. 60 
มิ.ย.61 

5,000  สกอ. 5.1-5.2 
 สภาการพยาบาล 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ความเสี่ยง 
 ยุทธศาสตร์วิทยาลัยที่ 
6 
 ยุทธศาสตรค์ณะ
พยาบาลศาสตร์ที่ 7 

 
 
 



คณะพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
ปฏิทินการด าเนินงานฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560    

โครงการ / กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

ส.ค.
60 

ก.ย. 
60 

ต.ค.
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61  

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

1. โครงการแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2560 ตามรอยยุทธศาสตร์ 2558-2562 

            

2.กิจกรรมติดตามการด าเนินงานด้าน
ประกันคณุภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2560 

            

3.โครงการจดัการความรู้ ประจ าปี
การศึกษา 2560 

            

4. กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

            

 

 
 ………………………………………..        ……………………………………………………….. 
  นางธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล                    ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์สาวลักษณ์ แย้มตร ี
รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์และการประกันคณุภาพการศึกษา                  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
      ผู้เสนอแผน                         ผู้เห็นชอบแผนและ ผู้อนุมัติแผน 
 25 กรกฎาคม 2560                    28 กรกฎาคม 2560 
    
 


