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รายงานผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน 

(รอบ 12 เดือน) (ต.ค.63 – ส.ค.64)  
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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มีตัวชีว้ัดความสําเร็จ...23....ตัวชี้วัด บรรล…ุ13....ตัวชี้วดั คิดเป็นร้อยละ 56.52 

ยุทธศาสตร์ ตัวชีว้ัด จํานวนตวัชีว้ัดที่บรรลุ

เป้าหมาย 

คิดเป็นร้อยละที่บรรลุ

เป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพและมีคณุลักษณะโดด
เด่นด้านความเอื้ออาทร 

12 5 41.67 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
4 2 50.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บรกิารวิชาการเพื่อกํากับดูแลและรับผิดชอบต่อ

สังคม 
2 2 100.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บรหิารจัดการองค์กรสูค่วามเปน็เลิศ 5 4 80.00 
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สรุปความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปี 2564 (รอบ 12 เดือน) ต.ค.63 – ก.ย.64 

ลําดับ

ที่ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย การบรรลุตามตัวชี้วัดของ 

แผนยุทธศาสตร์ 

   บรรลุ ไม่บรรลุ/กําลังดําเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลกัษณะโดดเด่นด้านความเอื้ออาทร 
เป้าประสงค์ G 1.1 พัฒนาคณุภาพบัณฑิตให้อยู่ในกลุ่มนําของประเทศ 

1 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านการวัดความรู้เพือ่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 70  ไม่ได้สอบในรอบปี 

2 จํานวนอาจารยท์ี่ได้รับรองคุณภาพด้านการจดัการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF 2 3  

3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต ≥4 4.28  

เป้าประสงค์ G 1.2 พัฒนานิสติให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
4 ผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์รายด้าน ร้อยละ 80 90  

5 จํานวนกิจกรรมที่เกีย่วขอ้งกับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจบุัน ศิษย์เก่าและคณะ 2 กิจกรรม 2  

6 จํานวนนิสิตที่มปีัญหาได้รับการแก้ปัญหา ร้อยละ 100 100  

เป้าประสงค์ G 1.3 สร้างและพัฒนาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต    
7 จํานวนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตทีผ่่านการรับรอง 2  ไม่บรรลุ 

8 จํานวนนิสิตในหลักสูตรมหาบณัฑิต 30  ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค์ G 1.4 ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีความเป็นนานาชาติ 
9 จํานวนเครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับอาเซยีนที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ 2  ไม่ได้ดําเนินการ 

10 จํานวนกิจกรรมที่ทําร่วมกับเครอืข่ายสถาบันทางการพยาบาลในต่างประเทศ 2  ไม่ได้ดําเนินการ 

11 ร้อยละของนิสิตชั้นปี 3 มีคะแนนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 ขึ้นไป 70  ไม่ได้ดําเนินการ 

12 จํานวนอาจารยท์ี่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดา้นการเรียนการสอนและการวจิัยกับสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างน้อย 1 ภาค

การศึกษา 

1  ไม่ได้ดําเนินการ 
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ลําดับ

ที่ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย การบรรลุตามตัวชี้วัดของ 

แผนยุทธศาสตร์ 

   บรรลุ ไม่บรรลุ/กําลังดําเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันาผลงานวจิัยและนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ G 2.1 สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 

1 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล  SCOPUS ไม่น้อยกว่า 2 บทความ 2  

2 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล TCI ไม่น้อยกว่า 12 บทความ  ไม่บรรลุ (5) 

เป้าประสงค์ G 2.2 สนับสนุนบุคลากรให้ผลิตผลงานวจิัยหรือนวัตกรรม 
3 ร้อยละของอาจารยที่ได้รับทุนวจิัย จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 30.23  

เป้าประสงค์ G 2.3 ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
4 จํานวนผลงานวจิัยหรอืงานสร้างสรรค์หรือนวตักรรมที่ยื่นขอหรือได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรอืการอนุญาต

ให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีหรือการใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์ 
ไม่น้อยกว่า 1 ผลงาน  ไม่บรรลุ (0) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อกาํกับดูแลและรับผิดชอบต่อสงัคม 
เป้าประสงค์ที่ G 3.1 สร้างชุมชนให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้านการดูแลสุขภาพอยา่งยัง่ยืน 

1 ร้อยละของชุมชนมีการสร้างกลุ่มในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนอย่างตอ่เนื่อง 50 บรรลุ  

เป้าประสงค์ที่ G 3.2 เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรด้านการพยาบาลให้มีคณุภาพในการดูแลสุขภาพ และตอบสนองความต้องการของสังคม 
2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับดีมาก ของบังคับบัญชาหรือนายจ้าง ตอ่คุณภาพผู้เข้าอบรม ≥4 4.75  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ G 4.1 การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการทํางานเชิงระบบ 

1 ร้อยละระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx  
(การเรยีนการสอน วิจัย บริการวิชาการ สนับสนุนวิชาการ) 

ร้อยละ 70 100  

2 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีครบทุกดา้น ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและงานสนับสนุนวิชาการ 4 4  
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ลําดับ

ที่ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย การบรรลุตามตัวชี้วัดของ 

แผนยุทธศาสตร์ 

   บรรลุ ไม่บรรลุ/กําลังดําเนินการ 

เป้าประสงค์ที่ G 4.2 เกิดการสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในองค์กร 

3 ร้อยละดัชนีความสุข (ความผูกพัน) ของคนในองค์กร ร้อยละ 80 (ค่าเฉลี่ย≥ 4) ค่าเฉลี่ย 4.3  

เป้าประสงค์ที่ G 4.3 บุคลากรมีศักยภาพเพือ่สนับสนุนการทํางานตามพันธกิจหลัก 

4 ร้อยละอาจารยม์ีตําแหน่งวิชาการสูงขึ้น ร้อยละ 40  ไม่บรรลุ (30.61) 

5 จํานวนบุคลากรที่มีการเตรียมความพร้อมตําแหน่งชํานาญงานพิเศษตามกรอบที่มหาวทิยาลัย
กําหนด (จัดทํากรอบและลักษณะงานสําหรับการเข้าสู่ตําแหน่งชํานาญการพิเศษ) 

2 2  
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะโดดเด่นด้านความเอื้ออาทร 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพและมีคณุลักษณะโดดเด่นด้านความเอื้ออาทร 
เป้าประสงค์ G 1.1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้อยู่ในกลุ่มนําของประเทศ 
 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

1 ร้อยละของบัณฑติที่
สอบผ่านการวัดความรู้
เพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพรอบ
แรก 

70 ไม่มีผลการสอบเนือ่งจาก
นิสิตจบช้ากว่าแผนปกติ

1. พัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพโดยการทํา
วิจัยเชิงปรมิาณและเชิง
คุณภาพหาปจัจัยที่ส่งผล
ต่อการสอบสภาวชิาชีพ
พยาบาลอย่างแท้จริง 

1. โครงการความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
ภาคการศึกษาปลาย 
ประจําปกีารศึกษา 2563 
และภาคต้นปกีารศึกษา 
2564 

มีความร่วมมือกบัแหลง่
ฝึกตา่งๆ ได้แก่ ศกพ.
ทั้ง 2 แห่ง  รพ.นพรัต
นราชธานี   
 รพ.นครนายก 
 รพ.ศรีธญัญา         
รพ. ชุมชนต่างๆ  

(เงินแผ่นดิน) 
75,000 

พฤศจิกายน 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

- รองคณบดีฝา่ย
วิชาการและวิจัย 
SSAP1-08 
 

     2. โครงการจดัทําเว็ป
รายวิชา (Moodle) เพื่อ
ความพร้อมในการสอบวดั
ความรูร้วบยอด 8 วิชา 

เชิญวิทยากร 2 ท่าน
และจัดประชุมให้
ความรู ้

(เงินแผ่นดิน) 
10,000 

1 กรกฎาคม 2564  
SSAP1-09 

     3. โครงการจดัทําคลัง
ข้อสอบรอบยอด 8 วิชา
สําหรับออนไลน์ 

ได้ข้อสอบ ทั้ง 8 
รายวิชา วิชาละ 2 ชุด 

(เงินแผ่นดิน) 
40,000 

พฤษภาคม – มิถุนายน 
2564 

 
SSAP1-13 

     4. โครงการพัฒนาการ
กระบวนการเรียนการ
สอนที่พัฒนาการคิด
วิเคราะหแ์ละการ
แก้ปญัหาทางการพยาบาล
โดยใช้ simulation 
technique 

เชิญทีมวิทยากร 8 ท่าน
และจัดประชุมให้
ความรูแ้ก่คณาจารย์ 

(เงินแผ่นดิน) 
50,000 

22-23 มิถุนายน 2564  
 
SSAP1-08 
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

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

เชิญวิทยากร 2 ท่าน
และจัดประชุมให้
ความรู ้และเทคนิคการ
สอน และประเมินผล 
active learning 

(เงินแผ่นดิน) 
90,000 

2 กรกฎาคม 2564  
SSAP1-13 

     6. โครงการจดัทําคลัง
ข้อสอบรายวิชาของ
สาขาวิชา 5 สาขาวิชา 

ไม่ดําเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
20,000 

30 มิถุนายน 2564  
SSAP1-09 

     7. โครงการเปิดบา้น
พยาบาลและ
ประชาสัมพันธ์หลกัสูตร 

open house ณ มศว 
ประสานมิตร 
มีผู้เข้าร่วมงานเปน็
จํานวนมาก 

(เงินแผ่นดิน) 
70,000 

พฤศจิกายน 2563  
SSAP1-02 

     8. โครงการปัจฉิมนิเทศ
และพิธีประกาศการสาํเรจ็
การศึกษา 

จัดพิธปีระกาศสําเร็จ
ออนไลน์ 

(เงินแผ่นดิน) 
100,000 

7-11 มถิุนายน 2564 - รองคณบดีฝา่ย
วิชาการและวิจัย 

     9. โครงการเตรียมความ
พร้อมนิสติเพื่อสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ 

จัดกจิกรรมแบบ
ออนไลน์ ทั้งสอน
ทบทวน และสอบทั้ง 3 
รอบ 

(เงินแผ่นดิน) 
97,000 

2 กรกฎาคม 2564  
SSAP5-11 และ 12 

     10. โครงการการพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอน
สําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 

จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการได้พัฒนาเป็น
พยาบาลพี่เลี้ยงจํานวน
60 คน 

(เงินรายได้) 
100,000 

1-5 กุมภาพันธ ์2564  
SSAP1-03 

     11. โครงการพัฒนาทักษะ
การทําวิจัยทางการ
พยาบาลสาํหรบันิสิต 

งดโครงการเนื่องจาก
ปรับจาํนวนบทที่นิสิต
ต้องทําวิจัยจาก 5 บท 
เหลือ 3 บท (มีการ

(เงินรายได้) 
12,000 

ตลอดปงีบประมาณ  
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

เปลี่ยนแปลงสปัดาห์ที่
เรียนน้อยลงจาก 
COVID-19) 

     12. โครงการผลติหนังสือ/
ตํารา/สื่อการเรียนการ
สอนและนวตักรรมทาง
การศึกษาของคณะ
พยาบาลศาสตร ์

เชิญวิทยากรมาให้
ความรูแ้ละเตรียมความ
พร้อมในการผลิตตํารา 

(เงินรายได้) 
50,000 

ตลอดปงีบประมาณ  

2 จํานวนอาจารย์ที่ได้
รับรองคุณภาพดา้น
การจัดการเรียนการ
สอนตามกรอบ
มาตรฐานอาจารย์มือ
อาชีพของสหราช
อาณาจักร (UKPSF) 

2 3 2. จัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล 
 

13. จัดระบบสนับสนุน

อาจารย์เพื่อส่งผลงาน

ขอรับการประเมินตาม

กรอบมาตรฐานการ

จัดการเรียนการสอนใน

ระดับ UKPSF 

มีจํานวนอาจารย์ที่
กําลงัตรียมผลงาน
ขอรับการประเมินฯ 
จํานวน .9..คน 

ใช้
งบประมาณ

ของ
มหาวิทยาลัย 

ตลอดปงีบประมาณ  
SSAP5-41 

    14. โครงการพัฒนา

อาจารย์ประจาํหลกัสูตร

ตามตวัชี้วัดของ AUN-QA 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ประชุมกันจากผู้ที่
ลงทะเบียนอบรม(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

(เงินแผ่นดิน) 
25,000 

มีนาคม 2564  
SSAP5-41 

3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

≥4 3.85 3. พัฒนาหลักสูตร
ทางการพยาบาลเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง
ในสถานการณ์ปจัจุบัน
และอนาคต 

15. พัฒนากระบวนการ
สํารวจความต้องการและ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้บัณฑิตใหม้ี
คุณภาพ 

-พัฒนาแบบประเมินให้
ครอบคลุม 
-ประเมินแบบ ออนไลน์ 
-ประชุมออนไลน์กับ
ผู้ใช้บัณฑิต เรื่องผลการ
ประเมิน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ  

     16. จัดทํารายวิชาเลือกให้
มีความหลากหลายตาม
ความตอ้งการของผู้เรียน 
เช่น การเป็น

กําลงัดําเนินการใน
หลักสูตร ปี 2565 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ  
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

ผู้ประกอบการวิชาชีพ 
(Entrepreneurship) การ
พยาบาลข้ามวัฒนธรรม 
เป็นต้น 

 
เป้าประสงค์ G 1.2 พัฒนานิสิตให้มีคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

4 ผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑติที่
พึงประสงค์รายด้าน 
ได้แก ่
-การใช้เทคโนโลยี 
-การสื่อสาร 
-ภาวะผู้นําและการ
ทํางานเปน็ทีม 
-สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 
-ทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 4. การบูรณาการทักษะ
วิชาชีพและทักษะการ
เรียนรู้ทางอารมณแ์ละ 
สังคม (Soft Skills and 
Social Emotional 
Learning Skills) 
 

 

 

 

17. กิจกรรม /โครงการ
พั ฒ น า นิ สิ ต ที่ ส่ ง เส ริ ม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในศตวรรษที่ 21  
ที่บูรณาการ 

- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารว่มโครงการ
เกี่ยวกับการส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม      
ในระดับดีขึ้นไป     
ร้อยละ 81.25  
- ความเข้าใจของ
ผู้เข้ารว่มโครงการ
เกี่ยวกับการทํางานเป็น
ทีม และสามารถ
แก้ปญัหาเฉพาะหน้าได้
อย่างเหมาะสม โดยใช้
ทีมเป็นฐาน    ในระดับ
ดีขึ้นไป ร้อยละ 98.00 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ - รองคณบดีฝา่ยพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและวิเทศ
สมัพันธ ์

 18. โครงการเพิ่ม
สมรรถนะดา้นการ
พยาบาลที่มีความเอื้อ
อาทรสาํหรบับุคลากรและ
นิสิต 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารว่มโครงการใน
ด้านการปฏิบตัิการ
พยาบาลอย่างเอื้ออาทร
ให้เป็นที่ตอ้งการของ

(งบแผ่นดิน) 
40,000 

ตุลาคม 2563 SSAP1-16 
SSAP7-04 
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

สังคม     ในระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ 90.83 

 19. โครงการวัคซีนชีวิต
เพื่อพัฒนานิสติพยาบาล 

ไม่ได้ดาํเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด 

(เงินแผ่นดิน) 
250,000  

มิถุนายน 2564 SSAP5-01 และ 05 
 

 20. โครงการกีฬาสีขาว ไม่ได้ดาํเนินการ

เนื่องจากสถานการณ์

โรคระบาดโควิด 

(เงินแผ่นดิน) 
90,000  

พฤษภาคม-มิถุนายน 
2564 

 
SSAP5-23 และ 25 

 21. โครงการอาสาสรา้ง
สุขเพื่อผูสู้งวัย 

ไม่ได้ดาํเนินการ 

เนื่องจากสถานการณ์

โรคระบาดโควิด 

(เงินแผ่นดิน) 
20,000  

เมษายน 2564  
SSAP5-30 

 22. โครงการค่ายสานฝันสู่
เส้นทางหมวกขาว 

ไม่ได้ดาํเนินการ 

เนื่องจากสถานการณ์

โรคระบาดโควิด 

(เงินแผ่นดิน) 
90,000  

เมษายน 2564  
 
SSAP5-01 และ 05 
 

 23. โครงการปฏิบตัิธรรม
นําสุขเพื่อพัฒนาจิตและ
คุณธรรม รับขวัญวันปีใหม่
ไทย 

ไม่ได้ดาํเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด 

(เงินรายได้) 
40,000  

9 เมษายน 2564  
SSAP5-30 

 

 24. โครงการปลกูฝังจติ
อาสา พัฒนาจริยธรรม  

ไม่ได้ดาํเนินการ 
เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด 

(เงินรายได้)  
43,000  

11 มิถุนายน 2564 SSAP5-03 
SSAP5-04 

     25. โครงการศึกษาดูงาน
สําหรับนิสติหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ศึกษาดูงานจาํนวน...2.
แห่ง ได้แก ่รพ.ราชานุ
กูล สถาบันมะเร็ง
แห่งชาต ิ

(เงินรายได้)  
120,000 

ตลอดปงีบประมาณ  
SSAP1-03 

     26. โครงการปฐมนิเทศ ยังไม่มีการปฐมนิทศ (เงินแผ่นดิน) ธันวาคม 2563  
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

การศึกษาภาคปฏิบัติ นิสติ
ปี 2 ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2563 

เนื่องจากแหล่งฝึกไม่
พร้อมรับนิสิตฝึกงาน 

63,000 SSAP7-01 และ 04 

     27. โครงการประเมิน
สมรรถนะนิสติชั้นปี 1-3 

การประเมินสมรรถนะ
ทําเป็น โจทย์
สถานการณ์ออนไลน์ 

(เงินแผ่นดิน) 

30,000 

มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 
2564 

 

     28. โครงการมัจฉมินิเทศ
นิสิตชั้นปี 1-3 ประจําปี
การศึกษา 2563 

เชิญวิทยากรมา
บรรยายในแต่ละชั้นปี  
เพื่อเสริมความรู้ดา้น
พัฒนาตนเองและ
วิชาชีพ 

(เงินแผ่นดิน) 

50,000 

14 พฤษภาคม 2564 - รองคณบดีฝา่ย
วิชาการและวิจัย 

     29. โครงการสัมมนา
หลักสูตร ประจาํปี
การศึกษา 2563 

-รับฟังเสียงจากผู้ใช้
บัณฑิต และผู้มสี่วนได้
เสีย นํามาปรบั ELO ใน
หลักสูตร 
-การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์จากผล
การประเมินของนิสิต 

 -จัดทํามาตรฐานการ
พยาบาลพื้นฐาน 

(เงินแผ่นดิน) 
20,000 

29 มิถุนายน 2564 SSAP1-16 
SSAP7-04 

 

     30. โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต 
ประจําปกีารศึกษา 2564 

มีนิสิตและผู้ปกครอง

ร่วมเขา้รับฟงัการ

ปฐมนิเทศครบ ร้อยละ 

100 

(เงินรายได้) 
25,000 

30 กรกฎาคม 2564  
SSAP7-01 และ 04 

     31. โครงการปฐมนิเทศ
การศึกษาภาคปฏิบัติ ภาค
การศึกษาต้นปีการศึกษา 

ยังไม่มีการปฐมนิทศ
เนื่องจากแหล่งฝึกไม่
พร้อมรับนิสิตฝึกงาน 

(เงินรายได้) 
33,000 

2, 4 มิถุนายน 2564 SSAP1-16 
SSAP7-04 
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 
งบประมาณ 

ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

2564 

5 
 

 

จํานวนกจิกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์ปัจจุบนั ศิษย์เก่า
และคณะ 

2 กิจกรรม 2 กิจกรรม 5. สรา้งความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์ปัจจบุัน 
ศิษย์เก่าและคณะ 

32. กิจกรรม/โครงการ
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์
ปัจจบุัน และคณะฯ 
(สมาคมศิษย์เกา่) 

มีศิษย์เก่ารว่มกจิกรรม
กับคณะฯ ไดแ้ก่ งาน
วันสถาปนาคณะฯ และ
การเป็นพยาบาลพี่เลี้ยง
สอนภาคปฏิบตั ิ

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ - รองคณบดีฝา่ยพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและวิเทศ
สัมพันธ ์
 

 33. กิจกรรม/โครงการ
จัดตั้งชุมนุมนิสิตคณะ
พยาบาลศาสตร ์

มีชุมนุมนิสิตพยาบาล ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ  

     34. โครงการวันสถาปนา
คณะพยาบาลศาสตร์ 

ความพึงพอใจในระดับ
ดีขึ้นไปร้อยละ 95 

(เงินรายได้) 
80,000 

พฤศจิกายน 2563  
SSAP5-31 

 

SSAP5-05 

6 จํานวนนิสิตที่มปีญัหา
ได้รับการแก้ปญัหา 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 6. จัดระบบสวัสดกิาร
สําหรับนิสติ 

35. กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา 

มีบุคลากรที่เข้าร่วม 
จํานวน 9 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ 

36. โครงการพัฒนาทักษะ
บริการ 

มีนิสิตจํานวน 70 คน    
ที่ได้พัฒนาทักษะ 

(เงินรายได้) 
100,000 

ตลอดปงีบประมาณ 

37. โครงการทุนการศึกษา มีนิสิตจํานวน 190 คน 
ได้รับทุนการศึกษา 

(เงินรายได้) 
100,000 

ตลอดปงีบประมาณ SSAP5-13 
SSAP5-18 

 

 

เป้าประสงค์ G 1.3 สร้างและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต    
 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

7 จํานวนหลักสตูร
พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิตที่ผ่านการ
รับรอง 

2 คาดวา่จะสาํเรจ็ในปี
การศึกษา2565 

7. พัฒนากระบวนการ
จัดทําหลักสูตร 

38. จัดระบบสนับสนุน
คณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิตใหพ้ัฒนา

คณะได้สนับสนุน
คณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิตใหพ้ัฒนา

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ - รองคณบดีฝา่ย
วิชาการและวิจัย 
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

หลักสูตรได้แล้วเสร็จใน
เวลาที่กําหนด 

หลักสูตรและนําเสนอ
หลักสูตรใน
คณะกรรมการชุดต่างๆ
ได้แลว้เสร็จในเวลาที่
กําหนด 

     39. โครงการพัฒนา
หลักสูตรพยาบาลศาสตร- 
มหาบัณฑิต    

คาดวา่จะสาํเรจ็และ

จัดการเรียนการสอนได้

ในปีการศึกษา2565 

(เงินรายได้) 
20,000 

ตลอดปงีบประมาณ  
SSAP1-06 

    8. เตรียมความพร้อมต่อ
การเปดิหลักสูตร 

40. โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรประจาํหลักสตูร 

ยังไม่ดําเนินการ (เงินรายได้) 
330,000 

ตลอดปงีบประมาณ  
SSAP1-06 

      41. โครงการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการเรียนรู้ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ยังไม่ดําเนินการ (เงินรายได้) 
80,000 

ตลอดปงีบประมาณ  
SSAP1-06 

     42. โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจดัการ
หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต    

ยังไม่ดําเนินการ (เงินรายได้) 
20,000 

ตลอดปงีบประมาณ  
SSAP1-06 

8 จํานวนนสิิตใน
หลักสูตรมหาบัณฑิต 

30 ยังไม่ได้ดาํเนินการ 9. สรา้งระบบการ
ประชาสัมพันธ์หลกัสูตร
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต 

43. โครงการ
ประชาสัมพันธ์หลกัสูตร
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต 

ยังไม่ดําเนินการ (เงินรายได้) 
50,000 

ตลอดปงีบประมาณ SSAP1-06 
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เป้าประสงค ์G 1.4 ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีความเป็นนานาชาติ 
 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

9 จํานวนเครือข่าย
สถาบันการศึกษา
ระดับอาเซยีนที่มีการ
ลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการ 

2 ไม่มีการดาํเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2564 

10. จัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับอาเซียน 
 

44. กิจกรรม/โครงการ
ความรว่มมอืระหว่าง
สถาบันทางการพยาบาล
ในภูมิภาคอาเซียน 

ไม่มีการดาํเนินงาน 

เนื่องจากติด

สถานการณ์โรคระบาด

โควิด 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ - คณะกรรมการวิเทศ
สัมพันธ ์

10 จํานวนกจิกรรมที่ทํา
ร่วมกับเครือข่าย
ทางการยาบาลใน
ต่างประเทศ 

2 ไม่มีการดาํเนินงาน 11. เพิม่ช่องทางการทํา
กิจกรรมรว่มกบัเครือ 
ข่ายสถาบันทางการ
พยาบาลในต่างประเทศ 

45. โครงการนิสิต
แลกเปลี่ยนกับ
สถาบันการศึกษาพยาบาล
ในระดับอาเซียน 

ไม่มีการดาํเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2564 
เนื่องจากติดสถาน 
การณ์โรคระบาดโควิด 

(เงินแผ่นดิน) 
100,000 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2564 

SSAP4-07 

     46. โครงการแลกเปลี่ยน
นิสิตชาวต่างประเทศ 

ไม่มีการดาํเนินงานใน

ปีงบประมาณ 2564 

เนื่องจากติด

สถานการณ์โรคระบาด

โควิด 

(เงินรายได้) 
50,000  

มกราคม – พฤษภาคม 
2564 

SSAP4-02 
SSAP4-03 

     47. โครงการแลกเปลี่ยน
นิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์
กับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 

ไม่มีการดาํเนินงานใน

ปีงบประมาณ 2564 

เนื่องจากติด

สถานการณ์โรคระบาด

โควิด 

(เงินรายได้) 
100,000  

เมษายน – พฤษภาคม 
2564 

SSAP4-07 

11 ร้อยละของนิสิตชั้นปี 
3 มีคะแนน
ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับ A2 ขึ้นไป 

70 ไม่มีผลสอบ 12. พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาให้กับนิสติและ
บุคลากร 

48. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษตาม
สมรรถนะของแต่ละคน 

ไม่มีการดาํเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2564 
เนื่องจากติด
สถานการณ์โรคระบาด
โควิด 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

มีนาคม-เมษายน 2564 

 



16 
 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

12 จํานวนอาจารย์ที่ได้
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ดา้นการ
เรียนการสอนและการ
วิจัยอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา 

1 ไม่มีการดาํเนินงาน  49. เสริมสรา้ง
ประสบการณอ์าจารย์กับ
สถาบันการศึกษาพยาบาล
ในระดับอาเซียน 

ไม่มีการดาํเนินงานใน
ปีงบประมาณ 2564 

เนื่องจากติด
สถานการณ์โรคระบาด

โควิด 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
(เงินแผ่นดิน) 

500,000 

ตลอดปงีบประมาณ 

 

     50.โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาตา่งประเทศตาม
สมรรถนะของนิสติและ
บุคลากร 

จํานวนที่เข้ารว่ม 
อาจารย์ 28 คน 
บุคลากร 25 คน 
นิสิต  115 คน 

(เงินแผ่นดิน) 
121,000 

ตลอดปงีบประมาณ SSAP1-18 
SSAP4-06 

 
สรุป : ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1 ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ 12 ตัวชี้วัด 12 กลยุทธ์ 50 กิจกรรม/โครงการ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
 
 
 
 

 

 

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
เป้าประสงค์ G 2.1 สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการ
ตามกลยุทธ์ของ
กิจกรรมโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

1 จํานวนบทความที่
ตีพิมพ์เผยแพร่บน
ฐานข้อมูล  SCOPUS 
 

ไม่น้อยกว่า 2 
บทความ 

2 บทความ 1. สนับสนุนการสร้าง
งานวจิัย/นวัตกรรม
คุณภาพสงูสามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ และ
นานาชาติ และเพิ่มคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ง
แวดล้อม 
 

1. โครงการสร้างแรง
บันดาลใจและพัฒนา
ศักยภาพการตีพมิพ์เผย
แพร่ผลงานระดับนานาชาติ 
(SCOPUS) 
- เชิญผู้ทรงคุณวฒุิเป็นที่
ปรึกษา (Mentor) ประเมิน
คุณภาพ manuscript ที่
คาดวา่จะได้รบัตีพมิพ์ หรอื
ร่วมจดัเตรียมและตีพิมพ์ 
manuscript 

- จํานวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 6 คน 
(อาจารย์ 4 คน) 

(เงินแผ่นดิน) 
25,200  

 
 
 
 
 

 

17-18 มิถุนายน 2564 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
 
 
SSAP2-01 

2 จํานวนบทความที่
ตีพิมพ์เผยแพร่บน
ฐานข้อมูล TCI  

ไม่น้อยกว่า 
12 บทความ 

5 บทความ 2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
บทความและเพิ่ม
ประสบการณ์เตรยีม
บทความวิจัยให้มีโอกาส
ได้รับการตพีิมพ ์

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

- จาํนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 42 คน 
(อาจารย์ 30 คน 
เจ้าหน้าที่สาย
ปฏิบัติการ 12 คน) 

เงินอุดหนุน
โครงการวิจัย
(เงินรายได้) 

13,800  
 

29 ตุลาคม 2563  
SSAP2-05 
SSAP2-06 
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เป้าประสงค์ G 2.2 สนับสนุนบคุลากรให้ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

3 ร้อยละของอาจารยที่ได้
รับทุนวิจัยจากภายใน
หรือภายนอก
มหาวิทยาลัยต่
อจํานวนอาจารย์
ประจําทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

ร้อยละ 30.23 3. สนับสนุนการผลิตผล
งานวจิัยหรือนวัตกรรม
สําหรับบุคลากร 

3. การให้ทุนสนับสนุนการ
ทําวิจัยหรือนวตักรรม
สําหรับบุคลากร 

- ได้จดัสรรทุนทําวิจัย
แล้วจํานวน 13 ทุน รวม
เป็นเงิน 794,000 บาท  
- อาจารย์ที่ไดร้ับทุนวจิัย 
(13 คน) ต่อจาํนวน
อาจารย์ประจาํ (43 คน) 
ร้อยละ 30.23 

เงินอุดหนุน
โครงการวิจัย
(เงินรายได้) 
794,000 

ตลอดปงีบประมาณ - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

SSAP2-09 

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

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

(เงินแผ่นดิน) 

32,667 

8 มีนาคม 2564 
 

SSAP2-01 

    4. ส่งเสริมความร่วมมือ
เรื่องงานวิจัยระหว่างคณะฯ 
กับสถาบันภายนอก  

5. กจิกรรมความร่วมมือ

สร้างพันธมติรรว่มวิจัยและ

ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย  

   - จัดทําฐานข้อมูลความ
เชี่ยวชาญของนักวจิัย 
   - นําเสนอทีมนักวิจัยแก่
หน่วยงานภายนอก 

- จํานวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรม 9 คน (อาจารย์ 
7 คน เจ้าหน้าที่สาย
ปฏิบัติการ 2 คน) 
- ฐานข้อมลูความ
เชี่ยวชาญงานวิจัยมี
จํานวนนักวจิัย 36 คน 
(อาจารย์ 26 คน 
เจ้าหน้าที่สายปฏบิัติการ 
10 คน)  

(เงินแผ่นดิน) 
5,000 

1 มีนาคม 2564 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
 
 
SSAP2-03 
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เป้าประสงค์ G 2.3 ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคณุค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 

เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

หลัก 
กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 

ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการ 

มศว 

2564 

4 จํานวนผลงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่ยื่นขอหรือ
ได้รับความคุ้ม ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา
หรือการอนุญาตให้ใช้
สิทธิในเทคโนโลยหีรือ
การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

ไม่น้อยกว่า 1 
ผลงาน 

- 5. ส่งเสริมความร่วมมือ
เรื่องการพัฒนาผลงานวจิัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมกบัสหสาขา
วิชาชีพ  

6. กิจกรรมส่งเสรมิการเข้า
ร่วมประชุม/อบรมการ
พัฒนานวัตกรรมกบัสห
สาขาวิชาชีพ/ SME 
startup 

มีอาจารย์ได้เข้ารว่ม
อบรมความรู้เรื่องการ
พัฒนานวัตกรรมและการ
จดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา จัดโดยสถาบัน
ยุทธศาสตร์ทางปญัญา
และวิจัยระหว่างวนัที่ 
22-24 มีนาคม 2564 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิจัย 

    6. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่
ผลงานวจิัยหรืองานสร้าง
สรรค์หรือนวัตกรรมทั้งใน
บุคคลทั่วไปและนักวิชาการ 
 

7. กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
link ข่าวประชาสมัพันธ์
เผยแพร่ผลงานวจิยั/
นวัตกรรมระหว่างภาคี
เครือข่ายวจิัย 
    - ประชาสัมพนัธ์และ
ลงทะเบียนนักวจิยัใน 
google scholar 

มีการจัดทําฐานข้อมูล
นักวิจัยในเวปไซดข์อง
คณะและในเวปไซด์ของ
มหาวิทยาลัย (HURIS) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 

 

สรุป : ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2 ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 4 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ์ 7 กจิกรรม/โครงการ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริการวิชาการเพื่อกํากับดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อกํากับดูแลและรับผดิชอบต่อสังคม 
เป้าประสงค์ที ่G 3.1 สร้างชุมชนให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้านการดูแลสขุภาพอย่างยั่งยืน 
 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

1 ร้อยละของชุมชนมี
การสร้างกลุ่มในการ
ดูแลสุขภาพของคน
ในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

50 ชุมชนมีการสร้างกลุ่มใน
การดแูลสุขภาพของคนใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง ร้อย
ละ 90 

1. เสรมิสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการดแูล
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม 

1. โครงการ share and 
learn จากประสบการณ์
และแนวทางการพัฒนา
โครงการบริการวชิาการ
ที่ตอบสนองนโยบาย 
SDGs 

อาจารย์ และบุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องของการพัฒนาที่

ยั่งยืน และพัฒนา

โครงการที่สอดคลอ้งและ

ตอบโจทย์การพัฒนาที่

ยั่งยืนตามแผน

ยุทธศาสตร ์ร้อยละ 95 

(เงินแผ่นดิน) 
20,000 

 

24-25  
พฤษภาคม 2564 
 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการ 
 
SSAP3-03 
 

     2.โครงการส่งเสรมิความ
รอบรู้ทางสุขภาพของ
ผู้ปกครองเพื่อทักษะการ
คิดเพื่อชีวิตสาํเรจ็ในเด็ก
ปฐมวัย 
 

เด็กประถมวัยมีภาวะ

สุขภาพที่ดีโดยผูป้กครอง

และครูพี่เลี้ยงตระหนัก

ถึงความสาํคัญของภาวะ

สุขภาพ มีพัฒนาการ

สมวัย และมีความรู้เรื่อง
การดแูลสุขภาพ ร้อยละ 

90 

 

เงินรายได ้ ตลอดปงีบประมาณ  
 
 
SSAP3-01-02-03 

     3.โครงการพัฒนา
นวัตกรรมสร้างเสริม
สุขภาพโดยชุมชนมีส่วน

แกนนําชุมชนนําความรู้
ไปถ่ายทอด และเกิด
รูปแบบการดูแลสขุภาพ

เงินรายได ้ ตลอดปงีบประมาณ   
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

ร่วม โดยชุมชน สร้างแนวทาง
การพึง่พาตนเองและ
ความเขม้แข็งของชุมชน 
-ไม่ไดจ้ัดโครงการ แต่มี
การศึกษาข้อมูลของ
โครงการ 

     4.โครงการสรา้งความ
ฉลาดรู้ดา้นเพศแบบ
บูรณาการในเดก็ชั้น
ประถมศึกษา 

เด็กวัยประถมศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถนํา
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความฉลาดรู้
ด้านเพศและลดความ
เสี่ยงทางเพศอย่าง
เหมาะสม ร้อยละ 91.72 

เงินรายได ้ ตลอดปงีบประมาณ  

     5.โครงการเสริมสร้าง
ความรูด้้านสุขภาพและ
การดแูลตนเองของ
ผู้ป่วยและญาติแบบเป็น
ศูนย์กลาง 

ดูแลตนเอง และ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพให้มีสุขภาวะที่ดี

ไปประยุกตใ์ช้กับตนเอง

และส่งตอ่ให้ผู้ที่อยู่ใน

ชุมชนและสังคม รอ้ยละ 

90.51 

ไม่ใช้ งปม.   

     6.โครงการประชุมฟื้นฟู
วิชาการประจําปีศรีนคริ
น ท ร วิ โ ร ฒ วิ ช า ก า ร
พยาบาลเรื่องการจัดการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิยุค
สุขภาพวิถีใหม่สําหรับ
พยาบาลเวชปฏิบัติ 

ผู้เข้ารว่มโครงการมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

บทบาทพยาบาลเวช

ปฏิบัติในการดูแล

ผู้รับบรกิารระดับปฐมภูมิ 

ร้อย 95.2 

เงินรายได ้ 17-21 พฤษภาคม 
2564 
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
หลัก 

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

     7.โครงการศึกษาอบรม
หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล 

ผู้เข้ารว่มโครงการมี

ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับ

สุขภาพและความ

เจ็บป่วยมาใช้ในการ

ช่วยเหลือดแูลผูใ้ช้บริการ

ได้ ร้อยละ 90  

   

 
เป้าประสงค์ที ่G 3.2 เพิ่มพนูความรูค้วามสามารถให้กับบุคลากรด้านการพยาบาลให้มีคุณภาพในการดูแลสขุภาพ และตอบสนองความต้องการของสังคม 
 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 

เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

หลัก 
กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 

ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการ 

มศว 

2564 

2 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจในระดับดีมาก 
ของบังคับบญัชา
หรือนายจ้าง ต่อ
คุณภาพผู้เข้าอบรม 

≥4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ผู้เข้ารว่มการอบรมใน
หลักสูตรบริการวชิาการ 
เท่ากับ 4.75 

2. การพัฒนาระบบและ
กลไกบริการวิชาการที่สรา้ง
รายได้ หลักสูตรเฉพาะทาง 
หลักสูตรประกาศนียบัตร) 

5. สรา้งหลกัสูตรการให้
ความรูด้้านการพยาบาล
และบริการใหก้ับ
ประชาชนและผู้สนใจ 

ดําเนินการแล้ว  ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ตลอดปงีบประมาณ - ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการและบริการ
วิชาการ 

    6. กจิกรรมสรา้ง
เครือข่ายความร่วมมือ
ทางบรกิารวิชาการกับ
ภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ 

ไม่ได้ดาํเนินการ  ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ตลอดปงีบประมาณ  

     7. โครงการจดัประชุม 
วิชาการประจาํปีรว่มกับ
เครือข่ายบรกิารวชิาการ
ทั้งในและตา่งประเทศ
เพื่อหารายได ้

ไม่ได้ดาํเนินการ  ไม่ใช้
งบประมาณ 
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 

เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด

หลัก 
กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 

ผลการดาํเนินการตาม
กลยุทธ์ของกิจกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการ 

มศว 

2564 

     8. โครงการพัฒนาทักษะ
นิสิตหลักสูตรพยาบาล
ศาสตร์เพื่อการ
เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนในการจัดการดา้น
สุขภาพ 

ดําเนินการแล้ว (เงินรายได้) 
85,300 

ตลอดปงีบประมาณ - สาขาวิชาการ
พยาบาลชุมชน 
SSAP3-02 

สรุป : ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3 ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 3 ตัวชี้วัด 3 กลยุทธ์ 8 กจิกรรม/โครงการ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 
บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บรหิารจัดการองค์กรสูค่วามเปน็เลิศ 

เป้าประสงค์ G 4.1 การพฒันานวัตกรรมกระบวนการทํางานเชิงระบบ 
 

ลําดบั

ที่ 
ตัวชี้วัดหลัก 

เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 

ผลการดาํเนินการตามกล

ยุทธ์ของกจิกรรมโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ

แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

1 ร้อยละระบบการ

บริหารจัดการที่มี

คุณภาพตามเกณฑ์ 

EdPEx  

(การเรียนการสอน 

วิจัย บริการวิชาการ 

สนับสนุนวิชาการ) 

70 ร้อยละ 100 คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพมีความเขา้ใจ

กระบวนการพัฒนาการ

บริหารจดัการ 

1. พัฒนากระบวนการ/

ระบบบริหารจัดการงาน

ภายในองค์กรให้ได้

มาตรฐาน (การสื่อสาร การ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารงานองค์กรสู่

ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ 

(EdPEx : PDSA ) 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในการ

พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ

ตามเกณฑ์ EdPEx 

กิจกรรมที่ 2 ทบทวน

ระบบ/กระบวนการ/แนว

ปฏิบัติงานตามพันธกิจ และ

งานประจํา (Plan) 

กิจกรรมที่ 3 ติดตามการ

ดําเนินงานพัฒนาการบรูณา

การงานตามแผนปฏิบัติการ 

หมวดที่ 1,2,3,6 

กิจกรรมที่ 4 ติดตามการ

ดําเนินงานพัฒนาการบรูณา

การงานตามแผนปฏิบัติการ 

พัฒนาระบบการบริหารงาน

ด้านผลิตบณัฑิต วจิัย และ

บริการวิชาการตามเกณฑ์ 

EdPEx ทั้งในดา้น

กระบวนการและผลลัพธ์ที่

สอดคล้องตามวสิยัทัศน์  

(เงินแผ่นดิน)

290,000 

 

 

18 มีนาคม – 26 

มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

บริหารและประกนั

คุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

SSAP6-16 
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ลําดบั

ที่ 
ตัวชี้วัดหลัก 

เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 

ผลการดาํเนินการตามกล

ยุทธ์ของกจิกรรมโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ

แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

หมวดที่ 4,5,7 

กิจกรรมที่ 5 สรุปผลและ

วางแผนการพัฒนาต่อเนื่อง

การดาํเนินงานดา้นการ

เรียนการสอน วจิยั บริการ

วิชาการ และงานสนับสนุน

วิชาการ (Act) 

กิจกรรมที่ 6 สื่อสารเสนอ

ผลการดาํเนินการพัฒนา

คุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx  

 

    2. เพิ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศจัดระบบข้อมูล

และใช้พัฒนากระบวนการ

ทํางานและการจดัการ

ความรู ้

2. โครงการพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

พัฒนางาน 

   - การจัดการระบบข้อมลู

สําคัญ(วิเคราะหข์้อมูล

กระบวนการ และผลลพัธ์ 

การเรียนการสอน วิจัย 

บริการวิชาการ งาน

สนับสนุนวิชาการ) ปรึกษา

สํานักคอมพิวเตอร์และสื่อ

ของมหาวิทยาลัย (Plan) 

   - พัฒนาศักยภาพ

บุคคลากรแตล่ะงานที่

รับผิดชอบงานการเรียนการ

- บุคลากรร้อยละ 80 ได้รับ

การพัฒนาใช้ระบบข้อมูล

โปรแกรม HURIS  

- ปรับปรุงระบบการจดัเก็บ

ข้อมูลในโปรแกรม

ฐานข้อมูล 3 พันธกิจ และ

ระบบสนับสนุน  

 

(เงินแผ่นดิน) 

100,000 

21 มิถุนายน 

2564 

- คณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSAP6-06 
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ลําดบั

ที่ 
ตัวชี้วัดหลัก 

เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 

ผลการดาํเนินการตามกล

ยุทธ์ของกจิกรรมโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ

แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

สอน การวจิัย บรกิาร

วิชาการ และงานสนับสนุน 

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศ (จัดสรรคน/ 

การจัดการวเิคราะห์/ 

จัดเก็บฐานข้อมลู/และนํา

ใช้) โดยเชิญวิทยากรจาก

สํานักสื่อ และสาํนัก

คอมพิวเตอร์ มศว 

   - ออกแบบระบบข้อมูล 

และดําเนินการในแต่ละงาน 

   - พัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศ (SAPP6-02) 

การคัดเลือกระบบ/

โปรแกรมการจัดการข้อมลู 

(Do) 

   - พัฒนาช่องทางการ

สื่อสารข้อมลูสารสนเทศ 

(SAPP7-01) การเผยแพร่

ข้อมูล เช่น search engine 

optimization ,digital 

platform (Do) 

   - ติดตามประเมนิผลและ 

สรุปการนําใช้ข้อมลู สู่การ
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ลําดบั

ที่ 
ตัวชี้วัดหลัก 

เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 

ผลการดาํเนินการตามกล

ยุทธ์ของกจิกรรมโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ

แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

จัดทําแนวปฏิบตั ิ(Study) 

   - ปรับปรงุระบบการ

บริหารจดัการข้อมูล

สารสนเทศ (Act) 

2 จํานวนแนวปฏิบตัิที่ดี

ครบทุกด้าน ได้แก่ การ

เรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการและ

งานสนบัสนุนวิชาการ 

4 ต้นแบบแนวปฏิบตัิจํานวน 

4 เรื่อง  

3. ส่งเสริมวัฒนธรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ห้เกดิ

แนวปฏิบตัิที่ดีในการ

ทํางาน 

3. โครงการพัฒนา

วัฒนธรรมองค์กรการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 1 พัฒนา

ศักยภาพการทบทวนงาน/

สรุปงานที่ต้องการพัฒนา 

กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน

สถาบันที่เป็นต้นแบบการ

สร้างวัฒนธรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กิจกรรมที่ 3 จัด

กระบวนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้การเรียนการสอน 

วิจัย บรกิารวิชาการ และ

งานสนับสนุนวิชาการ 

กิจกรรมที่ 4 แลกเปลี่ยน

เรียนรู้นําเสนอ

กระบวนการ/แนวปฏิบัติ  

การทํางาน และจดัเก็บเป็น

สรุปผลการดําเนนิการ

กิจกรรม ดังนี้  

-บุคลากรสายวิชาการจัด 

การความรู้ เกี่ยวกบัแนว

ปฏิบัติดา้นการเรียนการ

สอน จาํนวน 5 ชิ้นงาน  

(5 สาขาวิชา)  

-บุคลลากรสายปฏิบัติการ 

จัดการความรู้เกี่ยวกับ แนว

ปฏิบัติดา้นการจดัซื้อจัดจา้ง

ฯ จาํนวน 1 ชิ้นงาน 

-ต้นแบบแนวปฏิบตัิที่ดี 1 

เรื่อง ดา้นการจดัการเรียน

การสอน เรื่อง RDU (แนว

ปฏิบัติการสอนหลกัการใช้

ยาอย่างสมเหตุผลของนิสิต 

พยาบาลศาสตร์) 

(เงินแผ่นดิน) 

184,000 

 

 

10 มิถุนายน 2564 

 

 

- ประธานคณะกรรมการ

องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย

บริหารและประกนั

คุณภาพ 

 

 

 

 

 

SSAP7-06 



31 
 

ลําดบั

ที่ 
ตัวชี้วัดหลัก 

เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 

ผลการดาํเนินการตามกล

ยุทธ์ของกจิกรรมโครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ

แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

แนวปฏิบตัิที่ดีเพื่อการ

พัฒนางานร่วมกัน 

กิจกรรมที่ 5 ติดตามสรุป

งานแนวปฏิบัติที่ด ีเกิด

ประสิทธิภาพของงาน 

ผลลพัธ์ และวางแผน

ปรับปรงุการพัฒนา 

     4. โครงการการบริหาร

พื้นที่บอกเลา่เรื่องราว 

   - ระดมสมองบริหารพื้นที่

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

-ร้อยละ 80 ของบุคลากร

สายวิชาการ ร่วมโครงการ 

(ครั้งที่ 1 = 70.45 

ครั้งที่ 2 =56.82 )  

-ความรู้จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ   

พันธกิจ 2 เรื่อง  

(เงินแผ่นดิน) 

50,000 

มกราคม 2564 

8, 15, 17, 28 

มิถุนายน 2564 

 

SSAP7-06 

 

เป้าประสงค์ที ่G 4.2 เกิดการสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในองค์กร 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย 

2564  
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตามกล

ยุทธ์ของกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

3 ร้อยละดัชนีความสุข 
(ความผูกพัน) ของคน
ในองค์กร 

80 ค่าเฉลี่ยความผูกพนั 4.3 4. สรา้งรปูแบบการทํา 
public relation สร้าง 
engagement and 
product value  
(SAPP5-42) 

5. โครงการสง่เสรมิ
ประสิทธิภาพและ
ความสัมพันธ์ของบุคลากร
ในองค์กร 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการ Service 

ไม่ได้ดาํเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
100,000 

 

งด - รองคณบดีฝา่ยบริหาร 
- ผู้อาํนวยการ
สํานักงานคณบดี 
SSAP5-43 
SSAP7-12 
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย 

2564  
ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
ผลการดาํเนินการตามกล

ยุทธ์ของกจิกรรม
โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

excellent  ออกแบบการ
พัฒนางานมุ่งผลสมัฤทธิ์ 
(Plan) 
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดู
งานองค์กรต้นแบบด้านการ
สื่อสาร/ความผูกพนั 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโดยใช้
แนวทาง Eco system 
กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์การ
พัฒนางานอย่างบรูณาการ 
กิจกรรมที่ 5 สรุป
ประสิทธิภาพของงาน และ
ความสุขการทํางาน (Act) 

 
 
 

     6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อคุณภาพของ
คณะพยาบาลศาสตร์ (OD) 

ไม่ได้ดาํเนินการ (เงินรายได้) 
600,000 

งด 
 

SSAP5-43 

     7. โครงการจดัทําแผนกล
ยุทธ์ระยะยาวและระยะสั้น
ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจําปงีบประมาณ 2565 

ดําเนินการ (เงินแผ่นดิน) 
240,000 

8-9 กรกฎาคม
2564 

 
SSAP6-14 

     8. โครงการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในองค์กร 

จํานวนบุคลากรเขา้ร่วม
อบรมความปลอดภัยใน
อาคารและซ้อมหนีไฟ 
ร้อยละ 88.06 
ใช้เวลาในการอพยพหนีไฟ
จากอาคารเป็นเวลา 2
นาที 

(เงินรายได้) 
50,000 

พฤศจิกายน 2563 SSAP6-04 
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เป้าประสงค์ที ่G 4.3 บุคลากรมีศักยภาพเพื่อสนับสนนุการทํางานตามพันธกิจหลัก 

ลําดบั

ที่ 
ตัวชี้วัดหลัก 

เป้าหมาย  ผลการดาํเนินงาน 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหลัก กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 

ผลการดาํเนินการตามกล

ยุทธ์ของกจิกรรม

โครงการ 

งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ

แผนปฏิบัตกิาร มศว 

4 ร้อยละอาจารย์มี

ตําแหน่งวิชาการสูงขึ้น 

40 30.61 5. สรา้งบรรยากาศในการ

เข้าสู่ตาํแหน่งตามสายงาน 

(สายวิชาการ) 

 

9. โครงการสง่เสรมิ

ศักยภาพอาจารย์ที่มีความ

พร้อมของผลงานวิชาการ

และผลงานการสอนเข้าสู่

ตําแหน่งวิชาการ 

มีอาจารย์ที่เข้าร่วมเตรียม

ความพร้อมการขอ

ตําแหน่งฯ จํานวน 6 คน 

(เงินแผ่นดิน) 

70,000 

24-26 มีนาคม 

2564 

- รองคณบดีฝา่ยบริหาร

และพัฒนาคุณภาพ 

SSAP5-41 

5 จํานวนบุคลากรทีม่ีการ

เตรียมความพร้อม

ตําแหน่งชํานาญงาน

พิเศษตามกรอบที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

2 2 6. สรา้งบรรยากาศในการ

เข้าสู่ตาํแหน่งตามสายงาน 

(สายปฏิบัตกิาร) 

10. คัดเลือกบุคลากรที่มี

ความพร้อมในการเช้าสู่

ตําแหน่งงานตามกรอบ

มหาวิทยาลัย 

- สนับสนุนเวลาในการสร้าง

ผลงานที่ใช้ประเมนิการเช้า

สู่ตําแหน่งงานตามเกณฑ ์

สร้างเกณฑ์คัดเลือก

บุคลากรที่เข้าสู่ตาํแหน่ง

ชํานาญการพิเศษเพื่อให้

มหาวิทยาลัยประกาศ 

จาํนวน 2 ตําแหน่ง 

ไม่ใช้

งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ - ผู้อาํนวยการ

สํานักงานคณบดี 

สรุป : ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 4 ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์ 5 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ์ 10 กิจกรรม/โครงการ 


