
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 

ฝ่ายบรหิารและประกันคณุภาพ  

ล ำดับที ่ ชื่อโครงกำร ชนิดโครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ ระยะเวลำ บูรณำกำร ด ำเนินกำร

แล้ว 
ริเร่ิม ต่อเนื่อง ก้ำวหน้ำ 

1. กิจกรรมการเตรียม

ความพร้อมส าหรับ

อาจารย์ใหม ่

 ⁄  1.เพื่อให้อาจารย์ใหม่มี

ความรู้   ความเข้าใจใน 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  

นโยบาย ภารกิจ  ต่างๆของ

การบริหาร  และการพัฒนา

ตนเองตามภาระกจิหลัก 

2. เพื่อให้อาจารย์ใหม่เข้าใจ

แนวทางในการปฏิบัติ 

ระเบียบวินยั รวมทั้งสิทธิ

ประโยชน์ สวสัดิการ การ

พัฒนาตนเองในการท างาน

ได้อย่างเหมาะสม  มีความ

ภาคภูมิใจในองค์กรของ

ตนเอง 

3. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง

จริยธรรม จรรยาบรรณของ

ครู และจรรยาบรรณของ 

เจตคติทีด่ีในการท างานเกิด

เชิงปริมาณ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นไป

ตามเป้าหมาย  ร้อยละ 

100 

2.ผู้เข้าร่วมอบรมมคีะแนน

ความพึงพอใจ 3.51 –ขึ้น

ไปจากคะแนนเต็ม 5 

เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมี

ความรู้ ความเข้าใจ ใน 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  

นโยบาย ภารกิจ  ต่างๆของ

การบริหาร  และการ

พัฒนาตนเองตามภาระกิจ

หลัก 

2. ผู้เข้ารับการอบรมมีแนว

ปฏิบัติระเบียบวินัย รวมทั้ง

สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ 

1,000 ก.ค.61- 

ส.ค.62 

ทุกฝ่าย       / 



ล ำดับที ่ ชื่อโครงกำร ชนิดโครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ ระยะเวลำ บูรณำกำร ด ำเนินกำร

แล้ว 
ริเร่ิม ต่อเนื่อง ก้ำวหน้ำ 

ความผูกผันต่อองค์กร และ

ความสามัคคีในหมู่คณะ  

การพัฒนาตนเองในการ

ท างาน 

2 โครงการเตรยีมความ

พร้อมรับการประเมิน

การประกันคณุภาพ

การศึกษา ภายใน 

   /  1. เพื่อรองรับการตรวจสอบ

และประเมินระบบการ

ประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน 

2. เพื่อให้การด าเนินงาน

การประกันคณุภาพ

การศึกษา คณะพยาบาล

ศาสตร์ มีความต่อเนื่อง 

และเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

-3. เพื่อน าผลจากการ

ตรวจสอบและประเมิน

ระบบการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน และ

ข้อเสนอแนะไปพัฒนา

ปรับปรุงการด าเนินงานของ

คณะให้ครบวงจรตามเกณฑ์

คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

มากยิ่งข้ึน 

เชิงปริมาณ 

ผลการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน ได้

คะแนน 3.57 ขึ้นไป 

เชิงคุณภาพ 

1. คณะพยาบาลศาสตร์

ได้รับการเตรียมความพร้อม

ให้พร้อมรับการประเมิน 

2. คณะพยาบาลศาสตร์

ได้รับการตดิตาม 

ตรวจสอบประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน 

 ก.ย. ุ62 - 

ต.ค. ุ62 

ทุกฝ่าย / 



ล ำดับที ่ ชื่อโครงกำร ชนิดโครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ ระยะเวลำ บูรณำกำร ด ำเนินกำร

แล้ว 
ริเร่ิม ต่อเนื่อง ก้ำวหน้ำ 

3 กิจกรรมติดตามการ

ด าเนินงานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 

2561 (ประเมินไขว้ 

ภายในคณะพยาบาล

ศาสตร)์ 

   1. สามารถด าเนินการจัดส่ง

รายงานการประเมินตนเอง

(SAR) ได้ถูกต้อง ทันเวลา 

เชิงปริมาณ 

อาจารย์ คณะพยาบาล

ศาสตร์ มีความรับผดิชอบ 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

1. คณะพยาบาลศาสตร์

ได้รับการเตรียมความพร้อม

ให้พร้อมรับการประเมิน 

2. พัฒนามีระบบประกัน

คุณภาพที่เขม้แข็งพร้อมรับ

การประเมินคณุภาพภายใน 

  ทุกฝ่าย  

4 กิจกรรมอบรมการ

ประกันคณุภาพ

การศึกษาให้กับ

นักศึกษาทุกคน 

 /  1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจวงจรคณุภาพ 

(P-D-C-A) 

  

เชิงปริมาณ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมเป็นไป

ตามเป้าหมาย  ร้อยละ 80 

2.ผู้เข้าร่วมอบรมมคีะแนน

ความพึงพอใจ 3.51 –ขึ้น

ไปจากคะแนนเต็ม 5 

เชิงคุณภาพ 

นักศึกษามีความรู้ ความ

เข้าใจ วงจรคุณภาพ  (P-D-

C-A) 

500 ก.ย.62 กิจกรรม

พัฒนา

นักศึกษา 

/ 



ล ำดับที ่ ชื่อโครงกำร ชนิดโครงกำร วัตถุประสงค์โครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ งบประมำณ ระยะเวลำ บูรณำกำร ด ำเนินกำร

แล้ว 
ริเร่ิม ต่อเนื่อง ก้ำวหน้ำ 

 กิจกรรมบริหารความ

เสี่ยง 

  /   1. เพื่อคณะพัฒนา ระบบ 

กลไก การบริหารจัดการ

ความเสีย่งภายใน คณะ

พยาบาลศาสตร ์

2. เพื่อควบคุม ก ากับ เฝ้า

ระวังความเสี่ยงท่ีจะส่งผล

ต่อการบรรลตุัวช้ีวัดและ

เป้าหมายของคณะและวาง

มาตรการป้องกันผลเสยีที่

อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับและควบคุมได ้

3. เพื่อน าผลการประเมิน

และข้อเสนอแนะไปใช้ใน

การปรับแผนและวิเคราะห์

ความเสีย่งในรอบปีถัดไป 

เชิงปริมาณ 

อาจารย์ประจ าคณะ

พยาบาลศาสตร์มีส่วนร่วม

ในการจัดท าแผนบริหาร

ความเสีย่งอย่างน้อยร้อยละ 

80 

เชิงคุณภาพ 

1 . สะท้อนจดุแข็งและจดุที่

ควรพัฒนาในการบริหาร

ความเสีย่งได้อาจารย์ทุก

ท่าน 

2. ความเสี่ยงในด้านต่างๆ

ลดลง 

500 มี.ค. 

- 

ก.ค. 

2563 

-โครงการ

เตรียม

ความ

พร้อม

นักศึกษา

สอบขึ้น

ทะเบียน 

- โครงการ

รับ

นักศึกษา

ใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 


