
1 
 

 
รายงานผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน 

(รอบ 6 เดือน) (ต.ค.63 – มี.ค.64)  
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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มตีวัชีว้ดัความสำเรจ็...23....ตวัชี้วดั บรรลุ…5....ตวัชี้วดั คดิเปน็รอ้ยละ 21.74 

ยทุธศาสตร ์ ตวัชี้วดั จำนวนตัวชีว้ดัทีบ่รรลุเป้าหมาย 
ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 ผลติบัณฑิตที่มคีุณภาพและมีคณุลกัษณะโดดเดน่ดา้นความเอือ้
อาทร 

12 3 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 พฒันาผลงานวจิยัและนวตักรรมเพือ่เผยแพรใ่นระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

4 1 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่3 บริการวชิาการเพือ่กำกับดแูลและรบัผดิชอบตอ่สงัคม 2 0 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 บรหิารจัดการองค์กรสูค่วามเปน็เลศิ 5 1 
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สรปุความสำเรจ็ของการบรรลเุป้าหมายของตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของแผนปฏบิตัิการประจำป ี2564 (รอบ 6 เดอืน) ต.ค.63 – ม.ีค.64 

ลำดบั
ที ่

ตวัชี้วดัความสำเรจ็ คา่เปา้หมาย การบรรลตุามตวัชีว้ดัของ 
แผนยทุธศาสตร ์

   บรรล ุ ไมบ่รรล/ุกำลงัดำเนนิการ 
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่1 ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพและมคีณุลกัษณะโดดเดน่ดา้นความเอือ้อาทร 
เปา้ประสงค ์G 1.1 พฒันาคณุภาพบณัฑติใหอ้ยู่ในกลุม่นำของประเทศ 

1 ร้อยละของบัณฑิตทีส่อบผา่นการวัดความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 70   
2 จำนวนอาจารยท์ี่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มอื

อาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 
2   

3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใชบ้ณัฑิต ≥4   
เปา้ประสงค ์G 1.2 พฒันานสิติให้มคีณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคใ์นศตวรรษที ่21 

4 ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์รายด้าน ร้อยละ 80   
5 จำนวนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับความสัมพนัธ์ระหว่างศิษย์ปัจจบุนั ศิษย์เก่าและคณะ 2 กิจกรรม   
6 จำนวนนสิิตที่มีปญัหาได้รบัการแก้ปัญหา ร้อยละ 100   

เปา้ประสงค ์G 1.3 สรา้งและพฒันาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ    
7 จำนวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตทีผ่่านการรับรอง 2   
8 จำนวนนสิิตในหลักสูตรมหาบัณฑิต 30   

เปา้ประสงค ์G 1.4 สง่เสริมใหน้สิติและบคุลากรมคีวามเปน็นานาชาติ 
9 จำนวนเครือข่ายสถาบนัการศึกษาระดับอาเซียนที่มีการลงนามความร่วมมือทางวชิาการ 2   
10 จำนวนกิจกรรมที่ทำร่วมกับเครือข่ายสถาบนัทางการพยาบาลในต่างประเทศ 2   
11 ร้อยละของนิสิตชัน้ปี 3 มีคะแนนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 ขึ้นไป 70   
12 จำนวนอาจารยท์ี่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยกบั

สถาบนัการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา 
1   

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่2 พฒันาผลงานวจิยัและนวตักรรมเพือ่เผยแพร่ในระดบัชาตแิละนานาชาติ 
เปา้ประสงค ์G 2.1 สรางงานวจิยัทีม่คีุณภาพระดบัชาตแิละนานาชาต ิ
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1 จํานวนบทความที่ตีพิมพเผยแพรบนฐานขอมูล  SCOPUS ไม่น้อยกวา 2 บทความ   
2 จำนวนบทความที่ตีพิมพเผยแพรบนฐานขอมูล TCI ไม่น้อยกวา 12 บทความ   

เปา้ประสงค ์G 2.2 สนบัสนนุบคุลากรใหผลติผลงานวจิยัหรือนวตักรรม 
3 รอยละของอาจารยที่ไดรับทุนวจิัย จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจํา

ทั้งหมด 
ไมนอยกวา 
รอยละ 10 

  

เปา้ประสงค ์G 2.3 ผลติผลงานวจิยัหรอืงานสรางสรรคหรอืนวตักรรมเพือ่เพิม่คณุคาทางเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอม 
4 จำนวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมที่ยื่นขอหรือไดรับความคมุครองทรัพยสิน

ทางปญญาหรือการอนุญาตใหใชสิทธิในเทคโนโลยีหรือการใชประโยชนเชิงพาณิชย 
ไมนอยกวา 1 ผลงาน   

ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 บริการวชิาการเพื่อกำกบัดแูลและรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
เปา้ประสงคท์ี ่G 3.1 สรา้งชมุชนใหม้ศีกัยภาพในการพึง่พาตนเองดา้นการดแูลสขุภาพอยา่งยัง่ยนื 

1 ร้อยละของชุมชนมีการสร้างกลุม่ในการดูแลสุขภาพของคนในชมุชนอย่างต่อเนื่อง 50   
เปา้ประสงคท์ี ่G 3.2 เพิม่พนูความรูค้วามสามารถใหก้บับคุลากรดา้นการพยาบาลใหม้คีณุภาพในการดูแลสขุภาพ และตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 

2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดบัดีมาก ของบังคับบัญชาหรือนายจ้าง ต่อคุณภาพผู้เข้าอบรม ≥4   
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่4 บริหารจดัการองคก์รสูค่วามเปน็เลศิ 
เปา้ประสงค ์G 4.1 การพฒันานวตักรรมกระบวนการทำงานเชงิระบบ 

1 ร้อยละระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx  
(การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ สนับสนนุวิชาการ) 

ร้อยละ 70   
 

2 จำนวนแนวปฏิบัติทีด่ีครบทุกด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและงาน
สนับสนนุวิชาการ 

4   

เปา้ประสงคท์ี ่G 4.2 เกดิการสือ่สารและการมสีว่นรว่มภายในองคก์ร 
3 ร้อยละดัชนีความสุข (ความผูกพัน) ของคนในองค์กร ร้อยละ 80   

เปา้ประสงคท์ี ่G 4.3 บคุลากรมศีักยภาพเพื่อสนบัสนนุการทำงานตามพนัธกจิหลกั 
4 ร้อยละอาจารย์มีตำแหนง่วิชาการสูงขึ้น ร้อยละ 40   
5 จำนวนบุคลากรที่มีการเตรียมความพร้อมตำแหน่งชำนาญงานพิเศษตามกรอบที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 
2   
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แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) ตามแผนยทุธศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร ์ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการตามแผนยทุธศาสตรท์ี่ 1 
ผลิตบัณฑิตที่มคีณุภาพและมีคณุลักษณะโดดเดน่ด้านความเอื้ออาทร 
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แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) ตามแผนยทุธศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่1 ผลติบัณฑิตที่มคีุณภาพและมีคณุลกัษณะโดดเดน่ดา้นความเอือ้อาทร 
เป้าประสงค ์G 1.1 พฒันาคณุภาพบณัฑติใหอ้ยู่ในกลุ่มนำของประเทศ 
 

ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
หลกั 

กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตาม
กลยุทธข์องกจิกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

1 รอ้ยละของบณัฑิตที่
สอบผ่านการวดัความรู้
เพือ่ขอรบัใบอนญุาต
ประกอบวชิาชีพรอบ
แรก 

70 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1. พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพโดยการทำ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพหาปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการสอบสภาวิชาชีพ
พยาบาลอย่างแท้จริง 

1. โครงการความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
ภาคการศึกษาปลาย 
ประจำปีการศึกษา 2563 
และภาคต้นปีการศึกษา 
2564 

มีความร่วมมือกับแหล่ง
ฝึกต่างๆ ได้แก่ ศกพ.
ท้ัง 2 แห่ง  รพ.นพรัต

นราชธานี   
 รพ.นครนายก 
 รพ.ศรีธัญญา         

รพ. ชุมชนต่างๆ  

(เงินแผ่นดิน) 
75,000 

พฤศจิกายน 2563 – 
กุมภาพันธ ์2564 

- รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
SSAP1-08 
 

     2. โครงการจัดทำเว็ป
รายวิชา (Moodle) เพือ่
ความพร้อมในการสอบวัด
ความรู้รวบยอด 8 วิชา 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
10,000 

1 กรกฎาคม 2564  
SSAP1-09 

     3. โครงการจัดทำคลัง
ข้อสอบรอบยอด 8 วิชา
สำหรับออนไลน์ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
40,000 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2564 

 

SSAP1-13 

     4. โครงการพัฒนาการ
กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีพัฒนาการคิด
วิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาทางการพยาบาล
โดยใช้ simulation 
technique 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
50,000 

22-23 มิถุนายน 2564  
 

SSAP1-08 
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ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
หลกั 

กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตาม
กลยุทธข์องกจิกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

     5. โครงการอบรม “IT 
skill เพิ่มความ
หลากหลายในเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ และ self-
directed learning” 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
90,000 

2 กรกฎาคม 2564  
SSAP1-13 

     6. โครงการจัดทำคลัง
ข้อสอบรายวิชาของ
สาขาวิชา 5 สาขาวิชา 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
20,000 

30 มิถุนายน 2564  

SSAP1-09 

     7. โครงการเปิดบ้าน
พยาบาลและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ในงาน open house 
ณ มศว ประสานมิตร 
มีผู้เข้าร่วมงานเป็น

จำนวนมาก 

(เงินแผ่นดิน) 
70,000 

พฤศจิกายน 2563  

SSAP1-02 

     8. โครงการปัจฉิมนิเทศ
และพิธีประกาศการสำเร็จ
การศึกษา 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
100,000 

7-11 มิถุนายน 2564 - รองคณบดฝี่าย
วิชาการและวิจัย 

     9. โครงการเตรียมความ
พร้อมนิสิตเพ่ือสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 

อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการระยะท้าย 

(เงินแผ่นดิน) 
97,000 

2 กรกฎาคม 2564  

SSAP5-11 และ 12 

     10. โครงการการพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอน
สำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการได้พัฒนาเป็น
พยาบาลพี่เล้ียงจำนวน

...คน 

(เงินรายได้) 
100,000 

1-5 กุมภาพันธ์ 2564  

SSAP1-03 

     11. โครงการพัฒนาทักษะ
การทำวิจัยทางการ
พยาบาลสำหรับนิสิต 

งดโครงการ (เงินรายได้) 
12,000 

เนื่องจากปรับจำนวนบทท่ี
นิสิตต้องทำวิจัยจาก 5 
บท เหลือ 3 บท (มีการ
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ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
หลกั 

กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตาม
กลยุทธข์องกจิกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

เปลี่ยนแปลงสัปดาห์ท่ี
เรียนน้อยลงจาก COVID-
19) 

     12. โครงการผลิตหนังสือ/
ตำรา/สื่อการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินรายได้) 
50,000 

ตลอดปีงบประมาณ  

2 จำนวนอาจารย์ทีไ่ด้
รบัรองคณุภาพดา้นการ
จดัการเรยีนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
อาจารยม์อือาชีพของส
หราชอาณาจกัร 
(UKPSF) 

2 2 2. จัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล 
 

13. จัดระบบสนับสนุน
อาจารย์เพื่อส่งผลงาน
ขอรับการประเมินตาม
กรอบมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอนใน
ระดับ UKPSF 

มีจำนวนอาจารย์ท่ี
กำลังตรียมผลงาน
ขอรับการประเมินฯ 

จำนวน .. คน 

ใช้
งบประมาณ

ของ
มหาวิทยาลัย 

ตลอดปีงบประมาณ  
SSAP5-41 

     14. โครงการพัฒนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ตามตัวชี้วัดของ AUN-QA 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
25,000 

มีนาคม 2564  
SSAP5-41 

3 ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บณัฑติ 

≥4 ยังไม่ได้ดำเนินการ 3. พัฒนาหลักสูตร
ทางการพยาบาลเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคต 

15. พัฒนากระบวนการ
สำรวจความต้องการและ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปีงบประมาณ  

     16. จัดทำรายวิชาเลือกให้
มีความหลากหลายตาม
ความต้องการของผู้เรียน 
เช่น การเป็น
ผู้ประกอบการวิชาชีพ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปีงบประมาณ  
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ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
หลกั 

กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตาม
กลยุทธข์องกจิกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

(Entrepreneurship) การ
พยาบาลข้ามวัฒนธรรม 
เป็นต้น 

 
เป้าประสงค ์G 1.2 พฒันานสิติให้มีคณุลักษณะบณัฑติทีพ่ึงประสงคใ์นศตวรรษที่ 21 
 

ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
หลกั 

กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตาม
กลยุทธข์องกจิกรรม

โครงการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

4 ผลการประเมนิ
คุณลกัษณะบณัฑติที่
พงึประสงคร์ายด้าน 
ไดแ้ก ่
-การใชเ้ทคโนโลย ี
-การสือ่สาร 
-ภาวะผูน้ำและการ
ทำงานเปน็ทมี 
-สขุภาพกายและ
สขุภาพจิต 
-ทกัษะการเรยีนรู้ดว้ย
ตนเอง 

ร้อยละ 80 ยังไม่ได้ดำเนินการ 4. การบูรณาการทักษะ
วิชาชีพและทักษะการ
เรียนรู้ทางอารมณ์และ 
สังคม (Soft Skills and 
Social Emotional 
Learning Skills) 

17. กิ จกรรม/โครงการ
พั ฒ น า นิ สิ ต ท่ี ส่ ง เส ริ ม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีบูรณา
การ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปีงบประมาณ - รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและวิเทศ
สัมพันธ์ 

 18. โครงการเพิ่ม
สมรรถนะด้านการ
พยาบาลท่ีมีความเอื้อ
อาทรสำหรับบุคลากรและ
นิสิต 

ผลการประเมิน
สมรรถนะด้านการ

พยาบาลเอื้ออาทรอยู่
ในระดับ.... 

(งบแผ่นดิน) 
40,000 

ตุลาคม 2563 SSAP1-16 
SSAP7-04 

 19. โครงการวัคซีนชีวิต
เพื่อพัฒนานิสิตพยาบาล 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
250,000  

มิถุนายน 2564 SSAP5-01 และ 05 
 

 20. โครงการกีฬาสีขาว ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
90,000  

พฤษภาคม-มิถุนายน 
2564 

 

SSAP5-23 และ 25 

 21. โครงการอาสาสร้าง
สุขเพื่อผู้สูงวัย 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
20,000  

เมษายน 2564  

SSAP5-30 

 22. โครงการค่ายสานฝันสู่
เส้นทางหมวกขาว 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
90,000  

เมษายน 2564 
 
 

SSAP5-01 และ 05 
 

 23. โครงการปฏิบัติธรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินรายได้) 9 เมษายน 2564  
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ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
หลกั 

กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตาม
กลยุทธข์องกจิกรรม

โครงการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

นำสุขเพื่อพัฒนาจิตและ
คุณธรรม รับขวัญวันปีใหม่
ไทย 

40,000  SSAP5-30 

 24. โครงการปลูกฝังจิต
อาสา พัฒนาจริยธรรม  

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินรายได้)  
43,000  

11 มิถุนายน 2564 SSAP5-03 
SSAP5-04 

     25. โครงการศึกษาดูงาน
สำหรับนิสิตหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศึกษาดูงานจำนวน....
แห่ง ได้แก่ 

(เงินรายได้)  
120,000 

ตลอดปีงบประมาณ  
SSAP1-03 

     26. โครงการปฐมนิเทศ
การศึกษาภาคปฏิบัติ นิสิต
ปี 2 ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2563 

นิสิตจำนวน... คน 
ได้รับการปฐมนิเทศ ณ 

รพ.... 

(เงินแผ่นดิน) 
63,000 

ธันวาคม 2563  
SSAP7-01 และ 04 

     27. โครงการประเมิน
สมรรถนะนิสิตชั้นปี 1-3 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
30,000 

มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 
2564 

 

     28. โครงการมัจฉิมนิเทศ
นิสิตชั้นปี 1-3 ประจำปี
การศึกษา 2563 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
50,000 

14 พฤษภาคม 2564 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

     29. โครงการสัมมนา
หลักสูตร ประจำปี
การศึกษา 2563 

ยังไมไ่ด้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
20,000 

29 มิถุนายน 2564 SSAP1-16 
SSAP7-04 

     30. โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ประจำปีการศึกษา 2564 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินรายได้) 
25,000 

30 กรกฎาคม 2564  
SSAP7-01 และ 04 

     31. โครงการปฐมนิเทศ
การศึกษาภาคปฏิบัติ ภาค
การศึกษาต้นปกีารศึกษา 
2564 

ยังไม่ไดด้ำเนินการ (เงินรายได้) 
33,000 

2, 4 มิถุนายน 2564 SSAP1-16 
SSAP7-04 



11 
 

ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
หลกั 

กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตาม
กลยุทธข์องกจิกรรม

โครงการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

5 
 

 

จำนวนกจิกรรมที่
เกีย่วขอ้งกับ
ความสัมพันธร์ะหวา่ง
ศิษยป์จัจุบนั ศิษยเ์กา่
และคณะ 
 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 5. สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์ปัจจุบัน 
ศิษย์เก่าและคณะ 

32. กิจกรรม/โครงการ
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจุบัน และคณะฯ 
(สมาคมศิษย์เก่า) 

มีศิษย์เก่าร่วมกิจกรรม
กับคณะฯ ได้แก่ งาน
วันสถาปนาคณะฯ และ
การเป็นพยาบาลพ่ีเลี้ยง
สอนภาคปฏิบัติ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปีงบประมาณ - รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและวิเทศ
สัมพันธ์ 

 

 

 33. กิจกรรม/โครงการ
จัดต้ังชุมนุมนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

มีชุมนุมนิสิตพยาบาล ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปีงบประมาณ  

     34. โครงการวันสถาปนา
คณะพยาบาลศาสตร์ 

มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมอยู่ในระดับดี

ขึ้นไปร้อยละ... 

(เงินรายได้) 
80,000 

พฤศจิกายน 2563  

SSAP5-31 

 
SSAP5-05 

6 จำนวนนิสติทีม่ีปญัหา
ไดร้บัการแกป้ญัหา 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 6. จัดระบบสวัสดิการ
สำหรับนิสิต 

35. กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ท่ีปรึกษา 

มีอาจารย์และบุคลากร
ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพฯ 

จำนวน 9 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ 

36. โครงการพัฒนาทักษะ
บริการ 
 

มีนิสิตจำนวน.. คน ท่ีได้
พัฒนาทักษะบริการ 

(เงินรายได้) 
100,000 

ตลอดปีงบประมาณ 

37. โครงการทุนการศึกษา มีนิสิตจำนวน.. คน 
ได้รับทุนการศึกษา 

(เงินรายได้) 
100,000 

ตลอดปีงบประมาณ  

SSAP5-13 
SSAP5-18 
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เป้าประสงค ์G 1.3 สรา้งและพัฒนาหลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต    
 

ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
หลกั 

กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตาม
กลยุทธข์องกจิกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

7 จำนวนหลกัสตูร
พยาบาลศาสตร 
มหาบณัฑติทีผ่่านการ
รบัรอง 

2 ยังไม่ได้ดำเนินการ 7. พัฒนากระบวนการ
จัดทำหลักสูตร 

38. จัดระบบสนับสนุน
คณะกรรมการจัดทำ
หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิตให้พัฒนา
หลักสูตรได้แล้วเสร็จใน
เวลาท่ีกำหนด 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินการหลักสูตรแล้ว

เสร็จ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปีงบประมาณ - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

     39. โครงการพัฒนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร- 
มหาบัณฑิต    

ยังไมไ่ดด้ำเนินการ (เงินรายได้) 
20,000 

ตลอดปีงบประมาณ 
 

SSAP1-06 

    8. เตรียมความพร้อมต่อ
การเปิดหลักสูตร 

40. โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรประจำหลักสูตร 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินรายได้) 
330,000 

ตลอดปีงบประมาณ  

SSAP1-06 

      41. โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินรายได้) 
80,000 

ตลอดปีงบประมาณ  

SSAP1-06 

     42. โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรม
หาบัณฑิต    

ยังไมไ่ด้ดำเนินการ (เงินรายได้) 
20,000 

ตลอดปีงบประมาณ  
SSAP1-06 

8 จำนวนนิสติใน
หลกัสูตรมหาบณัฑิต 

30 ยังไม่ได้ดำเนินการ 9. สร้างระบบการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต 

43. โครงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินรายได้) 
50,000 

ตลอดปีงบประมาณ SSAP1-06 
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เป้าประสงค ์G 1.4 สง่เสริมใหน้สิติและบคุลากรมคีวามเปน็นานาชาติ 
 

ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
หลกั 

กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตาม
กลยุทธข์องกจิกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

9 จำนวนเครอืขา่ย
สถาบนัการศกึษา
ระดบัอาเซยีนทีม่กีาร
ลงนามความรว่มมอื
ทางวชิาการ 

2 ยังไม่ได้ดำเนินการ 10. จัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับ
อาเซียน 
 

44. กิจกรรม/โครงการ
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันทางการพยาบาล
ในภูมิภาคอาเซียน 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปีงบประมาณ - คณะกรรมการวเิทศ
สัมพันธ์ 

10 จำนวนกจิกรรมทีท่ำ
รว่มกบัเครอืขา่ย
สถาบนัทางการ
พยาบาลใน
ตา่งประเทศ 

2 ยังไม่ได้ดำเนินการ 11. เพิ่มช่องทางการ
ทำกิจกรรมร่วมกับ
เครือข่ายสถาบัน
ทางการพยาบาลใน
ต่างประเทศ 

45. โครงการนิสติ
แลกเปลีย่นกับ
สถาบันการศึกษา
พยาบาลในระดับ
อาเซียน 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
100,000 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2564 

SSAP4-07 

     46. โครงการ
แลกเปลีย่นนิสติชาว
ตา่งประเทศ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินรายได้) 
50,000  

มกราคม – พฤษภาคม 
2564 

SSAP4-02 
SSAP4-03 

     47. โครงการ
แลกเปลีย่นนิสติสาขา
พยาบาลศาสตร์กับ
มหาวิทยาลยัใน
ต่างประเทศ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินรายได้) 
100,000  

เมษายน – พฤษภาคม 
2564 

SSAP4-07 

11 รอ้ยละของนสิติชัน้ป ี
3 มคีะแนน
ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดบั A2 ขึน้ไป 

70 ยังไม่ได้ดำเนินการ 12. พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาให้กับนิสิตและ
บุคลากร 

48. กิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษตาม
สมรรถนะของแต่ละคน 

งด ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

มีนาคม-เมษายน 2564 

 

12 จำนวนอาจารยท์ีไ่ด้
แลกเปลีย่น

1 0  49. เสริมสร้าง
ประสบการณ์อาจารย์

งด ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปีงบประมาณ 
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ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัด
หลกั 

กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตาม
กลยุทธข์องกจิกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

ประสบการณด์า้น
การเรยีนการสอน
และการวจิยักบั
สถาบนัการศกึษาทีม่ี
คณุภาพอยา่งนอ้ย 1 
ภาคการศกึษา 

กับสถาบันการศึกษา
พยาบาลในระดับ
อาเซียน 

(เงินแผ่นดิน) 
500,000 

     50.โครงการพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศ
ตามสมรรถนะของนิสิต
และบุคลากร 

จำนวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรม...คน 

(เงินแผ่นดิน) 
121,000 

ตลอดปีงบประมาณ SSAP1-18 
SSAP4-06 

 
 
สรุป : ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 1 ประกอบดว้ย 4 เปา้ประสงค ์12 ตวัชี้วดั 12 กลยทุธ ์50 กจิกรรม/โครงการ 
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แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) ตามแผนยทุธศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติการตามแผนยทุธศาสตรท์ี่ 2 
พัฒนาผลงานวิจัยและนวตักรรมเพื่อเผยแพรใ่นระดับชาติและนานาชาติ 
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แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) ตามแผนยทุธศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่2 พฒันาผลงานวจิยัและนวตักรรมเพื่อเผยแพรใ่นระดบัชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค ์G 2.1 สรางงานวจิยัที่มคีุณภาพระดบัชาติและนานาชาติ 
 

ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดหลกั กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการ
ตามกลยทุธข์อง
กจิกรรมโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

1 จาํนวนบทความที่
ตีพมิพเผยแพรบนฐานข
อมูล  SCOPUS 
 

ไม่น้อยกวา 2 
บทความ 

0 1. สนับสนุนการสร้าง
งานวิจัย/นวัตกรรม
คุณภาพสูงสามารถตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติ และ
นานาชาติ และเพิ่มคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ง
แวดลอม 
 

1. โครงการสร้างแรง
บันดาลใจและพัฒนา
ศักยภาพการตีพิมพเผย
แพรผลงานระดับนานาชาติ 
(SCOPUS) 
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ี
ปรึกษา (Mentor) ประเมิน
คุณภาพ manuscript ท่ี
คาดว่าจะได้รับตีพิมพ์ หรือ
ร่วมจัดเตรียมและตีพิมพ์ 
manuscript 

รอดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
35,000 

 
 
 
 

 

14-15 มิถุนายน 2564 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
 
 
SSAP2-01 

2 จำนวนบทความที่
ตีพมิพเผยแพรบนฐานข
อมูล TCI  

ไม่น้อยกวา 
12 บทความ 

4 บทความ 2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความและเพิ่ม
ประสบการณ์เตรียม
บทความวิจัยให้มีโอกาส
ได้รับการตีพิมพ์ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ 
- เชิญวิทยากรจากวารสาร
ต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนและการวิจารณ์
บทความตน้ฉบับท่ีส่ง
ตีพิมพ์วารสาร 

- ไดเ้ชิญวิทยากรท่ี
เป็นบรรณาธิการ
วารสารไทยเภสัช
ศาสตร์และ
วิทยาการสุขภาพ 
- จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 42 คน 
(อาจารย์ 30 คน 
เจ้าหน้าท่ีสาย
ปฏิบัติการ 12 คน) 

เงินอุดหนุน
โครงการวิจัย
(เงินรายได้) 

13,800  
 

29 ตุลาคม 2563  
SSAP2-05 
SSAP2-06 
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เป้าประสงค ์G 2.2 สนบัสนนุบุคลากรใหผลติผลงานวจิยัหรอืนวตักรรม 
 

ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดหลกั กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตาม
กลยุทธข์องกจิกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

3 รอยละของอาจารยที่ได
รบัทุนวจิยั จากภายใน
หรอืภายนอก
มหาวทิยาลยัตอจาํนวน
อาจารยประจาํทัง้หมด 

ไมนอยกวา 
รอยละ 10 

ร้อยละ 22.22 3. สนับสนุนการผลิตผล
งานวิจัยหรือนวัตกรรม
สำหรับบุคลากร 

3. การให้ทุนสนับสนุนการ
ทำวิจัยหรือนวัตกรรม
สำหรับบุคลากร 

- รอบท่ี 1 ได้จัดสรรทุน
ทำวิจัยแล้วจำนวน 8 ทุน 
รวมเป็นเงิน 494,000
บาท และกำลังเปิดรับ
ทุนรอบท่ี 2 ภายในวันท่ี 
16 เมษายน 2564 
- อาจารย์ท่ีได้รับทุนวิจัย 
(10 คน) ต่อจำนวน
อาจารย์ประจำ (45 คน) 
ร้อยละ 22.22  

เงินอุดหนุน
โครงการวิจัย
(เงินรายได้) 
799,900 

ตลอดปีงบประมาณ - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

SSAP2-09 

     4. โครงการอบรม สร้าง
เสริม ส่งเสริมความรู้ และ
การใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 49 คน 
(อาจารย์ 34 คน 
เจ้าหน้าท่ีสายปฏิบัติการ 
15 คน) 

(เงินแผ่นดิน) 
40,000 

8 มีนาคม 2564 
 

SSAP2-01 

    4. ส่งเสริมความร่วมมือ
เรื่องงานวิจัยระหว่างคณะฯ 
กับสถาบันภายนอก  

5. กิจกรรมความร่วมมือ
สร้างพันธมิตรร่วมวิจัยและ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย  
      - จดัทำฐานข้อมูล
ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย 
      - นำเสนอทีมนักวิจัย
แก่หน่วยงานภายนอก 

- จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 9 คน (อาจารย์ 
7 คน เจ้าหน้าท่ีสาย
ปฏิบัติการ 2 คน) 
- ฐานข้อมูลความ
เชี่ยวชาญงานวิจัยมี
จำนวนนักวิจัย 36 คน 
(อาจารย์ 26 คน 
เจ้าหน้าท่ีสายปฏิบัติการ 
10 คน)  

(เงินแผ่นดิน) 
5,000 

1 มีนาคม 2564 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
 
 
SSAP2-03 
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เป้าประสงค ์G 2.3 ผลติผลงานวจิยัหรอืงานสรางสรรคหรอืนวตักรรมเพือ่เพิ่มคุณคาทางเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอม 
 

ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 

เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 
ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดหลกั 

กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 

ผลการดำเนนิการตาม
กลยุทธข์องกจิกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้ง
กบัแผนปฏบิัตกิาร 

มศว 

2564 

4 จำนวนผลงานวจิยัหรอื
งานสรางสรรคหรอื
นวตักรรมทีย่ืน่ขอหรอื
ไดรบัความคมุ ครอง
ทรพัยสินทางปญญา
หรอืการอนุญาตใหใช
สิทธิในเทคโนโลยีหรอื
การใชประโยชนเชงิ
พาณชิย 

ไมนอยกวา 1 
ผลงาน 

- 5. ส่งเสริมความร่วมมือ
เรื่องการพัฒนาผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคหรือ
นวัตกรรมกับสหสาขา
วิชาชีพ  

6. กิจกรรมส่งเสริมการเข้า
ร่วมประชุม/อบรมการ
พัฒนานวัตกรรมกับสห
สาขาวิชาชีพ/ SME 
startup 

มีอาจารย์ได้เข้าร่วม
อบรมความรู้เรื่องการ
พัฒนานวัตกรรมและการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา จัดโดยสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปัญญา
และวิจัยระหว่างวันท่ี 
22-24 มีนาคม 2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัย 

    6. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสราง
สรรคหรือนวัตกรรมท้ังใน
บุคคลท่ัวไปและนักวิชาการ 
 

7. กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
link ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมระหว่างภาคี
เครือข่ายวิจัย 
    - ประชาสัมพันธ์และ
ลงทะเบียนนักวิจัยใน 
google scholar 

มีการจัดทำฐานข้อมูล
นักวิจัยในเวปไซด์ของ
คณะและในเวปไซด์ของ
มหาวิทยาลัย (HURIS) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 

 

สรุป : ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 2 ประกอบดว้ย 3 เปา้ประสงค ์4 ตัวชีว้ัด 6 กลยุทธ ์7 กจิกรรม/โครงการ 
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แผนปฏบิตัิการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตรป์ระจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการตามแผนยทุธศาสตรท์ี่ 3 
บรกิารวชิาการเพื่อกำกับดูแลและรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) ตามแผนยทุธศาสตรค์ณะพยาบาลศาสตรป์ระจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 บรกิารวชิาการเพือ่กำกับดแูลและรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
เป้าประสงค์ที ่G 3.1 สรา้งชมุชนให้มศีักยภาพในการพึ่งพาตนเองดา้นการดแูลสขุภาพอยา่งยัง่ยนื 
 

ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดหลกั กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตาม
กลยุทธข์องกจิกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

1 รอ้ยละของชุมชนมี
การสรา้งกลุ่มในการ
ดแูลสขุภาพของคน
ในชุมชนอยา่ง
ต่อเนือ่ง 
 

50 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1. เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการดูแล
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

1. โครงการ share and 
learn จากประสบการณ์
และแนวทางการพัฒนา
โครงการบริการวิชาการ
ท่ีตอบสนองนโยบาย 
SDGs 

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
20,000 

พฤษภาคม 2564 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการ 
 
SSAP3-03 
 

     2. โครงการพัฒนา
คุณภาพการดูและ
สุขภาพภาวะโภชนาการ
และพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้ครอบครัว
เป็นศูนย์กลางของ
ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยง 

ยังไม่ได้ดำเนินการ เงินรายได้ ตลอดปีงบประมาณ  
 
 
SSAP3-01-02-03 

     3. โครงการพัฒนาการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
โดยดำเนินจัดกิจกรรม
ย่อย 3 กิจกรรม 

ยังไม่ได้ดำเนินการ เงินรายได้ ตลอดปีงบประมาณ  

     4. โครงการให้บริการ
วิชาการแบบมีส่วนร่วม 
สานสายใย 3 วัยผูกพัน 

ยังไม่ได้ดำเนินการ เงินรายได้ ตลอดปีงบประมาณ  
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เป้าประสงค์ที ่G 3.2 เพิ่มพนูความรู้ความสามารถให้กบับุคลากรดา้นการพยาบาลใหม้ีคณุภาพในการดูแลสขุภาพ และตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 
 

ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 

เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 
ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดหลกั 

กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 

ผลการดำเนนิการตาม
กลยุทธข์องกจิกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้ง
กบัแผนปฏบิัตกิาร 

มศว 

2564 

2 ค่าเฉลีย่ความพงึ
พอใจในระดบัดมีาก 
ของบงัคับบญัชาหรอื
นายจา้ง ตอ่คณุภาพ
ผูเ้ขา้อบรม 

≥4 ยังไม่ได้ดำเนินการ 2. การพัฒนาระบบและ
กลไกบริการวิชาการท่ีสร้าง
รายได้ (โครงการบริการ
วิชาการเป็นครั้งคราว : 
หลักสูตรเฉพาะทาง 
หลักสูตรประกาศนียบัตร) 

5. สร้างหลักสูตรการให้
ความรู้ด้านการพยาบาล
และบริการให้กับ
ประชาชนและผู้สนใจ 
 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ตลอดปงีบประมาณ - ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการและบริการ
วิชาการ 

     6. กิจกรรมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางบริการวิชาการกับ
ภาครัฐและเอกชนท้ังใน
และต่างประเทศ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ตลอดปีงบประมาณ  

     7. โครงการจัดประชุม 
วิชาการประจำปีร่วมกับ
เครือข่ายบริการวิชาการ
ท้ังในและต่างประเทศ
เพื่อหารายได้ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

17-21 พฤษภาคม 2564  

     8. โครงการพัฒนาทักษะ
นิสิตหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์เพื่อการ
เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนในการจัดการด้าน
สุขภาพ 

 (เงินรายได้) 
85,300 

ตลอดปีงบประมาณ - สาขาวิชาการ
พยาบาลชุมชน 
SSAP3-02 

 
สรุป : ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 3 ประกอบดว้ย 3 เปา้ประสงค ์3 ตัวชีว้ัด 3 กลยุทธ ์8 กจิกรรม/โครงการ 
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แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) ตามแผนยทุธศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการตามแผนยทุธศาสตรท์ี่ 4 
บรหิารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
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แผนปฏิบตักิาร (Action Plan) ตามแผนยทุธศาสตร ์คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที ่4 บรหิารจัดการองค์กรสูค่วามเปน็เลศิ 
เป้าประสงค ์G 4.1 การพฒันานวตักรรมกระบวนการทำงานเชงิระบบ 
 

ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดหลกั กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตามกล
ยทุธข์องกจิกรรมโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

1 รอ้ยละระบบการบริหาร
จดัการที่มคีณุภาพตาม
เกณฑ์ EdPEx  
(การเรยีนการสอน วจิยั 
บรกิารวชิาการ 
สนบัสนุนวิชาการ) 

70 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1. พัฒนากระบวนการ/
ระบบบริหารจัดการงาน
ภายในองค์กรให้ได้
มาตรฐาน (การสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
หรือภาษาท่ี 3) 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารงานองค์กรสู่
ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ 
(EdPEx : PDSA ) 
กจิกรรมที ่1 พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในการ
พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
ตามเกณฑ์ EdPEx 
กจิกรรมที ่2 ทบทวน
ระบบ/กระบวนการ/แนว
ปฏิบัติงานตามพันธกิจ และ
งานประจำ (Plan) 
กจิกรรมที ่3 ติดตามการ
ดำเนินงานพัฒนาการบูรณา
การงานตามแผนปฏิบัติการ 
หมวดท่ี 1,2,3,6 
กจิกรรมที ่4 ติดตามการ
ดำเนินงานพัฒนาการบูรณา
การงานตามแผนปฏิบัติการ 
หมวดท่ี 4,5,7 
กจิกรรมที ่5 สรุปผลและ
วางแผนการพัฒนาต่อเน่ือง

ยังไมไ่ด้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
290,000 

 
 

18 มีนาคม – 26 
มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารและประกัน
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
SSAP6-16 
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ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดหลกั กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตามกล
ยทุธข์องกจิกรรมโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

การดำเนินงานด้านการ
เรียนการสอน วิจัย บริการ
วิชาการ และงานสนับสนุน
วิชาการ (Act) 
กจิกรรมที ่6 สื่อสารเสนอ
ผลการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx   

    2. เพิ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดระบบข้อมูล
และใช้พัฒนากระบวนการ
ทำงานและการจัดการ
ความรู้ 

2. โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนางาน 
   - การจัดการระบบข้อมูล
สำคัญ(วิเคราะห์ข้อมูล
กระบวนการ และผลลัพธ์ 
การเรียนการสอน วิจัย 
บริการวิชาการ งาน
สนับสนุนวิชาการ) ปรึกษา
สำนักคอมพิวเตอร์และสื่อ
ของมหาวิทยาลัย (Plan) 
   - พัฒนาศักยภาพ
บุคคลากรแต่ละงานท่ี
รับผิดชอบงานการเรียนการ
สอน การวิจัย บริการ
วิชาการ และงานสนับสนุน 
เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ (จัดสรรคน/ 
การจัดการวิเคราะห์/ 
จัดเก็บฐานข้อมูล/และนำ
ใช้) โดยเชิญวิทยากรจาก
สำนักสื่อ และสำนัก

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
100,000 

21 มิถุนายน 2564 - คณะกรรมการองค์กร
แห่งการเรียนรู้  
- คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSAP6-06 
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ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดหลกั กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตามกล
ยทุธข์องกจิกรรมโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

คอมพิวเตอร์ มศว 
   - ออกแบบระบบข้อมูล 
และดำเนินการในแต่ละงาน 
   - พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ (SAPP6-02) 
การคัดเลือกระบบ/
โปรแกรมการจัดการข้อมูล 
(Do) 
   - พัฒนาช่องทางการ
สื่อสารข้อมูลสารสนเทศ 
(SAPP7-01) การเผยแพร่
ข้อมูล เช่น search engine 
optimization ,digital 
platform (Do) 
   - ติดตามประเมินผลและ 
สรุปการนำใช้ข้อมูล สู่การ
จัดทำแนวปฏิบัติ (Study) 
   - ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ (Act) 

2 จำนวนแนวปฏิบตัิที่ดี
ครบทกุด้าน ไดแ้ก ่การ
เรยีนการสอน การวจิยั 
การบรกิารวิชาการและ
งานสนบัสนุนวิชาการ 

4 ยังไม่ได้ดำเนินการ 3. ส่งเสริมวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิด
แนวปฏิบัติท่ีดีในการ
ทำงาน 

3. โครงการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กจิกรรมที ่1 พัฒนา
ศักยภาพการทบทวนงาน/
สรุปงานท่ีต้องการพัฒนา 
กจิกรรมที ่2 ศึกษาดูงาน
สถาบันท่ีเป็นต้นแบบการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
184,000 

 
 

10 มิถุนายน 2564 
 
 

- ประธานคณะกรรมการ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
บริหารและประกัน
คุณภาพ 
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ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดหลกั กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตามกล
ยทุธข์องกจิกรรมโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

2564 

สร้างวัฒนธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กจิกรรมที ่3 จัด
กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การเรียนการสอน 
วิจัย บริการวิชาการ และ
งานสนับสนุนวิชาการ 
กจิกรรมที ่4 แลกเปลี่ยน
เรียนรู้นำเสนอ
กระบวนการ/แนวปฏิบัติ  
การทำงาน และจัดเก็บเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือการ
พัฒนางานร่วมกัน 
กจิกรรมที ่5 ติดตามสรุป
งานแนวปฏิบัติท่ีดี เกิด
ประสิทธิภาพของงาน 
ผลลัพธ์ และวางแผน
ปรับปรุงการพัฒนา 

 
 
SSAP7-06 

     4. โครงการการบริหาร
พื้นท่ีบอกเล่าเรื่องราว 
   - ระดมสมองบริหารพื้นท่ี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

อยู่ระหว่างดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
50,000 

มกราคม 2564 
8, 15, 17, 28 
มิถุนายน 2564 

 
SSAP7-06 
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เป้าประสงค์ที ่G 4.2 เกดิการสือ่สารและการมสีว่นรว่มภายในองค์กร 

ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย 

2564  
ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดหลกั กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตามกล
ยทุธข์องกจิกรรมโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

3 รอ้ยละดัชนีความสขุ 
(ความผกูพัน) ของคนใน
องคก์ร 

80 ยังไม่ได้ดำเนินการ 4. สร้างรูปแบบการทำ 
public relation สร้าง 
engagement and 
product value  
(SAPP5-42) 

5. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพและ
ความสัมพันธ์ของบุคลากร
ในองค์กร 
กจิกรรมที ่1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ Service 
excellent  ออกแบบการ
พัฒนางานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(Plan) 
กจิกรรมที ่2 การศึกษาดู
งานองค์กรต้นแบบด้านการ
สื่อสาร/ความผูกพัน 
กจิกรรมที ่3 พัฒนาโดยใช้
แนวทาง Eco system 
กจิกรรมที ่4 วิเคราะห์การ
พัฒนางานอย่างบูรณาการ
สร้าง engagement and 
product value ท่ีมุ่ง
วิสัยทัศน์ (check) 
กจิกรรมที ่5 สรุป
ประสิทธิภาพของงาน และ
ความสุขการทำงาน (Act) 

 (เงินแผ่นดิน) 
100,000 

 

งด - รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ฯ 
- ผู้อำนวยการ
สำนักงานคณบดี 
 
 
 
 
SSAP5-43 
SSAP7-12 

     6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อคุณภาพของ
คณะพยาบาลศาสตร์ (OD) 

 (เงินรายได้) 
600,000 

งด  

SSAP5-43 

     7. โครงการจัดทำแผนกล
ยุทธ์ระยะยาวและระยะสั้น

ยังไม่ได้ดำเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
240,000 

5-7 กรกฎาคม
2564 

 
SSAP6-14 
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ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย 

2564  
ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดหลกั กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตามกล
ยทุธข์องกจิกรรมโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

     8. โครงการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในองค์กร 

จำนวนบุคลากรเข้าร่วม
อบรมความปลอดภัยใน
อาคารและซ้อมหนีไฟ 
ร้อยละ .... 
ใช้เวลาในการอพยพหนีไฟ
จากอาคาร เป็นเวลา...
นาที 

(เงินรายได้) 
50,000 

พฤศจิกายน 2563 SSAP6-04 

 

เป้าประสงค์ที ่G 4.3 บุคลากรมศีักยภาพเพือ่สนบัสนนุการทำงานตามพนัธกจิหลกั 

ลำดับ
ที่ 

ตัวชี้วดัหลกั 
เปา้หมาย  ผลการดำเนนิงาน 

ค่าเปา้หมายตัวชีว้ัดหลกั กลยุทธ ์ กจิกรรม /โครงการ 
ผลการดำเนนิการตามกล
ยทุธข์องกจิกรรมโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดำเนนิงาน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/ตวัชีว้ดัสอดคลอ้งกับ
แผนปฏบิัตกิาร มศว 

4 รอ้ยละอาจารยม์ี
ตำแหนง่วชิาการสงูขึ้น 

40 30.61 5. สร้างบรรยากาศในการ
เข้าสู่ตำแหน่งตามสายงาน 
(สายวิชาการ) 
 

9. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพอาจารย์ท่ีมีความ
พร้อมของผลงานวิชาการ
และผลงานการสอนเข้าสู่
ตำแหน่งวิชาการ 

มีอาจารย์ท่ีเข้าร่วมเตรียม
ความพร้อมการขอ

ตำแหน่งฯ จำนวน 6 คน 

(เงินแผ่นดิน) 
70,000 

24-26 มีนาคม 
2564 

- รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ 
SSAP5-41 

5 จำนวนบุคลากรที่มกีาร
เตรยีมความพรอ้ม
ตำแหนง่ชำนาญงาน
พิเศษตามกรอบที่
มหาวทิยาลยักำหนด 

2 2 6. สร้างบรรยากาศในการ
เข้าสู่ตำแหน่งตามสายงาน 
(สายปฏิบัติการ) 

10. คัดเลือกบุคลากรที่มี
ความพร้อมในการเช้าสู่
ตำแหน่งงานตามกรอบ
มหาวิทยาลัย 
- สนับสนุนเวลาในการสร้าง
ผลงานท่ีใช้ประเมินการเช้า
สู่ตำแหน่งงานตามเกณฑ์ 

สร้างเกณฑ์คัดเลือก
บุคลากรท่ีเข้าสู่ตำแหน่ง
ชำนาญการพิเศษเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยประกาศ 
จำนวน 2 ตำแหน่ง 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปีงบประมาณ  - ผู้อำนวยการ
สำนักงานคณบดี 

สรุป : ประเด็นยทุธศาสตรท์ี่ 4 ประกอบดว้ย 3 เปา้ประสงค ์5 ตัวชีว้ัด 6 กลยุทธ ์10 กจิกรรม/โครงการ 


