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รายงานผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน 

(ไตรมาสที่ 1-2)(ต.ค.64 – มี.ค.65)  
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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มีตัวชีว้ัดความสําเร็จ .......23.....ตัวชีว้ัด บรรล ุ6 ตัวชีว้ัด คดิเป็นร้อยละ 26.09 

 ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดแผน 
ปฏิบัติการ 

จํานวนตัวชี้วัด
ที่บรรลุ

เป้าหมาย 

คิดเปน็ร้อยละ จํานวน
กิจกรรม 
/โครงการ 

จํานวนกิจกรรม/
โครงการ 

ที่ดําเนินการแล้ว/
อยู่ระหว่าง
ดําเนนิการ 

จํานวนกิจกรรม/
โครงการทีย่ังไม่ได้

ดําเนนิการ 

คิดเปน็ร้อยละ
ของการดําเนนิ

กิจกรรม/
โครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มี
คุณภาพระดับชาติ 

10 2 20 37 21 12 ร้อยละ 56.75 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาวิจัย
และนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ 

5 2 40 5 5 - ร้อยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บรกิารวิชาการ
เพื่อสังคม 

3 2 66.67 6 3 3 ร้อยละ 50 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บรหิารองค์กรสู่
ความเป็นเลศิ 

5 0 0 10 7 3 ร้อยละ 70 
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สรุปความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําปี 2565 

ลําดับ
ที่ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค่าเป้าหมาย การบรรลุตามตัวชี้วัดของ 
แผนยุทธศาสตร์ 

   บรรล ุ ไม่บรรล/ุกําลังดําเนินการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพระดับชาติ 
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 

1 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านการวัดความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรอบแรก ร้อยละ 80  รอผลการสอบเดือน
กรกฎาคม 

2 ท่านที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ
ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 

จํานวนอาจารย์ 5  อยู่ระหว่างดําเนินการ 

3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านทักษะการพยาบาล มากกว่า ≥4 คะแนน 4.28  
4 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสําคัญและมีทัศนคติทีด่ีในเรื่องจิต

สาธารณะ (จิตอาสา) ในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 70  กําลังดําเนินการ (มีกิจกรรม

จิตอาสา Home isolation) 
5 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่าและคณะ จํานวน 3 กิจกรรม  ได้ 2 กิจกรรม 

-ประชุมวิชาการ 
-เชิญเป็นอาจารย์พิเศษ 

6 เครือข่ายสถาบันการศึกษาระดับอาเซียนที่มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ จํานวน 1 เครือข่าย  ประสานงานกับ OCU จะ
ดําเนินการเดือนเมษายน 

7 กิจกรรมทีท่ําร่วมกับเครือข่ายสถาบันทางการพยาบาลในต่างประเทศ จํานวน 1 กิจกรรม  ประสานงานกับ OCU จะ
ดําเนินการเดือนเมษายน 

8 นิสิตชั้นปี 3 มีคะแนนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 ขึ้นไป ร้อยละ 50  ประสานงานกับวิทยาลัย
นานาชาติแล้ว โดยจะจัด
กิจกรรมช่วงเดือน พ.ค. 
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9 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่ผ่านการรับรอง จํานวน 1 หลกัสูตร บรรลุ ผ่านการรับรอง
จํานวน 2หลักสูตร 

 

10 จํานวนนิสิตในหลักสูตรมหาบัณฑิต  20 คน  อยู่ขั้นตอนการรับสมัคร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 

1 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์่บนฐานข้อมูล  SCOPUS  อย่างน้อย 3 บทความ บรรล ุ  
2 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์่บนฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1  อย่างน้อย 8 บทความ  ไม่บรรล ุ
3 จํานวนหนังสือ/ตํารา/สื่อการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาของคณะพยาบาล

ศาสตร์ 
จํานวน 1 เรื่อง  ไม่บรรล ุ

4 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยภายนอก จํานวน 1 โครงการ บรรล ุ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บรกิารวิชาการเพื่อสังคม 
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 

1 จํานวนของชุมชนที่ในพื้นที่ทีร่ับผิดชอบมีการสร้างกลุ่มในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง  

อย่างน้อย 1 ชุมชน บรรล ุ  

2 จํานวนหลักสูตรบริการวิชาการ  1 หลักสูตร บรรล ุ  
3 จํานวนกิจกรรมในศูนย์ด้านการฝึกอบรม และบริการวิชาการ(Academic Service 

Excellence Centre: ASEC)  
อย่างน้อย 1 กิจกรรม  ไม่บรรล ุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บรหิารองค์กรสูค่วามเป็นเลิศ 
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 

1 รายได้จากการบริการวิชาการ/ ปี  ไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท  กําลังดําเนินการ 
2 คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ไม่น้อยกว่า 200  กําลังดําเนินการ 
3 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งวิชาการ ร้อยละ 35  ไม่บรรล ุ
4 ร้อยละบุคลากรสายปฏิบัติการ ที่มีตําแหน่งชํานาญการขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 10  กําลังดําเนินการ 
5 ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร ไม่น้อยกว่า 4.3  แผนดําเนินการในไตรมาส 4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับชาต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพระดับชาติ 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

1. ร้อยละ 80 ของ
บัณฑิตที่สอบผ่านการ
วัดความรู้เพื่อขอรับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพรอบแรก 

 ระบุผลดําเนินงาน 1. *โครงการความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ ภาค
การศึกษาปลาย 
ประจําปีการศึกษา 
2564 และภาคต้นปี
การศึกษา 2565 

1. ร้อยละ 100 ของ
โรงพยาบาลที่เป็น
แหล่งฝึกร่วมมือเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ  

 กําลังดําเนินการ 
เพื่อวางแผนและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการศึกษา
ภาคปฏิบัติสาขาวิชา
ต่างๆ และช่วยให้การ
เรียนการสอย
ภาคปฏิบัติบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
และส่งผลต่อการผลิต
พยาบาลวิชาชีพที่มี
คุณภาพ 

พฤศจิกายน 
2564 – มิถุนายน 

2565 

170,000 
(เงินแผ่นดิน) 
ขออนุมัติ 
75,000  

หัวหน้าสาขาวิชา  
5 สาขาฯ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

วิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพระดับชาติ 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

    

2. **โครงการพัฒนา
คลังข้อสอบประมวล
ความรู้รวบยอด 

2. จํานวน 5 รายวิชา
ที่จัดทําคลังข้อสอบ 
เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการสอบวัดความรู้
รวบยอดวิชา : 
1. การผดุงครรภ ์
2. การพยาบาลมารดา 
ทารก 
3. การพยาบาลเด็ก 
4. การพยาบาลผูใ้หญ่ฯ

5. การพยาบาลชุมชน
และการรักษาโรค
ขั้นต้น 

ยังไม่ได้ดําเนินการ มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2565 

40,000 
(เงินแผ่นดิน) 

หัวหน้าสาขาวิชา  
5 สาขาฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพระดับชาติ 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

    

3. **โครงการพัฒนา
กระบวนการเรียนการ
สอนที่พัฒนาการคิด
วิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาทางการ
พยาบาลโดยใช้ 
Virtual Simulation 
lab 

3.ร้อยละ 70 ของวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลที่มี
โจทย์สถานการณ์ครบ
ตามวัตถุประสงค์ 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ พฤษภาคม 2565 50,000 
(เงินแผ่นดิน) 

หัวหน้าสาขาวิชา
ภาคปฏิบัติวิชา 
-การพยาบาลพื้นฐาน 
-การพยาบาลมารดา
ทารกและการผดุงครรภ์ 
-การพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ 
-การพยาบาลเด็ก 
-การพยาบาลชุมชน 
-สุขภาพจิตและการ
พยาบาลจิตเวช 
-เสริมประสบการณ์
วิชาชีพ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

วิจัย 

    

4.**โครงการอบรม IT 
skill เพิ่มความ
หลากหลายในเทคนิค
การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ และ 
Active learning  

จํานวน 1 รายวิชาที่
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ตามประสงค์ 
(on demand 
online course) ตาม
เกณฑ์การคิดภาระ
งานทางวิชาการของ
คณาจารย์  

 ยังไม่ได้ดําเนินการ พฤษภาคม 2565 90,000 
(เงินแผ่นดิน) 

หัวหน้าสาขาวิชาการ
พยาบาลมารดา  
ทารกและการผดุงครรภ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพระดับชาติ 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

    

5.**โครงการพัฒนา
หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง 
2565) 

5. จํานวน 1 หลักสูตร
ผ่านการรับรองและ
เปิดสอนได้ตามแผนที่
สอดคล้องกับ
ความตัองการของผู้ใช้
บัณฑิต 

 กําลังดําเนินการ 
เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบการปรับปรุงทุก 5 
ปีการศึกษา ซึ่งเป็นไป
ตามกรอบระยะเวลา
การปรับปรุงหลักสูตร 
เพื่อให้หลักสูตร
สอดคล้องกับแนว
ทางการปรับปรุง
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ : 
TQF แล้วเสร็จพร้อม
ใช้ในปีการศึกษา 
2565 
ผ่านผู้ทรงคุณวุฒแิละ
ส่งเข้ากลั่นกรองของ
กรรมการหลักสูตร    
ป ตรี เดือน  ก.พ.65 

ธันวาคม 2564 -  
พฤษภาคม 2565 

40,000 
(เงินรายได้) 
ขออนุมัติ 
40,000 

ประธานหลักสูตร พยบ 

    

6.* โครงการเปิดบ้าน
พยาบาลและ

6. ร้อยละ 75   
ของนิสิตปี 1 ที่ผ่าน
โครงการเปิดบ้านและ

 ยังไม่ได้ดําเนินการ พฤศจิกายน - 
ธันวาคม 2564 

70,000 
(เงินแผ่นดิน) 

หัวหน้างานบริการ
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

วิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพระดับชาติ 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

7. *โครงการปัจฉิม
นิเทศและพิธีประกาศ
การสําเร็จการศกึษา 

7. ร้อยละ 100  
ของนิสิตเข้าร่วม
โครงการปัจฉิมนเิทศ
และพิธีประกาศการ
สําเร็จการศึกษา 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ พฤษภาคม 65 70,000 
(เงินแผ่นดิน) 

  

    

8. *โครงการเตรียม
ความพร้อมนิสิตเพื่อ
สอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุง
ครรภ์ 

8. ร้อยละ 70  
ของนิสิตที่สอบวัด
ความรู้รวบยอดผ่าน 

 กําลังดําเนินการ 
เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับนิสิตในการสอบ
ประมวลความรู้รวบ
ยอดทางการพยาบาล 
และการสอบความรู้
ขอขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและผดุง
ครรภ์ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตุลาคม 2564 – 
พฤษภาคม 2565 

80,000 
(เงินแผ่นดิน) 
ขออนุมัติ 

120,000 บาท 

หัวหน้าสาขาวิชา        
5 สาขาฯ 

    

9. เพิ่มห้องปฏิบัติการ
เรียนการสอนที่ใช้ 
simulation 
technique 

9. จํานวน
ห้องปฏิบัติการที่ใช้
สอนด้วย simulation 
technique 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ จัดทํางบประมาณ
สิ่งก่อสร้าง ปี 
2566 ภายในต้น
เดือนตุลาคม 
2565 

.- หัวหน้าสาขาวิชามารดา
ทารกฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพระดับชาติ 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

    

10. *โครงการพัฒนา
ทักษะการทําวิจัย
ทางการพยาบาล
สําหรับนิสิต 
ขอยกเลิกโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาด นิสิตไม่
สามารถเก็บข้อมูลวิจัย
ได้ 

10. จํานวน
ผลงานวิจัย/ 
นวัตกรรมทางการ
พยาบาลของนิสิตที่
ได้รับรางวัลจาก
องค์กรภายนอก 

- - - - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

วิจัย 
 
 

 
 

    

11. โครงการพัฒนา
สมรรถนะนิสิตสู่ความ
เป็นวิชาชีพการ
พยาบาล 

11. ร้อยละของนิสิต
ชั้นปี 1-3 ที่ผลการ
ประเมินสมรรถนะ 
ผ่านในระดับดีมากขึ้น
ไป (ร้อยละ 85) 

 อยู่ในช่วงกําลัง
ดําเนินการ 

มกราคม 2565 50,000 
(เงินแผ่นดิน) 

ผศ.ดร.สุคนธ์  
วรรธนะอมร 

2. จํานวนอาจารย์ 5 
ท่านที่ได้รับรอง
คุณภาพด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน
อาจารย์มืออาชีพของ 
สหราชอาณาจักร 
(UKPSF) 

  12. *จัดระบบ
สนับสนุนอาจารย์เพื่อ
ส่งผลงานขอรับการ
ประเมินตามกรอบ
มาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนในระดับ 
UKPSF 

12.จํานวนอาจารย์ 5 
ท่าน ส่งผลงานขอรับ
การประเมินตามกรอบ
มาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนในระดับ 
UKPSF  

อยู่ในช่วงกําลัง
ดําเนินการ 

ตุลาคม 2564 - 
สิงหาคม 2565 

_ 
.- ผศ.ดร.มยุรฉัตร   
กันยะมี 
- ผศ.ดร.อริสรา  
สุขวัจนี 
- ผศ.ดร.สุคนธ์ 
- ผศ.ดร.นิลภา 
- ผศ.ลาวัณย์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพระดับชาติ 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

3. ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ด้านทักษะการพยาบาล
มากกว่า ≥4 คะแนน 

  13. *พัฒนา
กระบวนการสํารวจ
ความต้องการและ
ประเมินผลความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

13. ร้อยละ 40 ของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่ผู้ตอบ
แบบสํารวจ 
ไม่ต่ํากว่า 4 

 อยู่ในช่วงกําลัง
ดําเนินการ 

ธันวาคม 2564 _ หัวหน้างานบริการ
การศึกษา 

 
 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

วิจัย     14. **โครงการสัมมนา
หลักสูตร 

เพื่อนําผลการประเมิน 
จาก ผู้มีส่วนได้เสียมา
ปรับปรุง และหาแนว
ปฏิบัติในการจัดการ 
เรียนการสอนภาค 
ปฏิบัติแบบผสมผสาน
และแนวทาง
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกัน 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ มิถุนายน 2565 170,000 
(เงินแผ่นดิน) 

ผศ.ดร.สุคนธ์ วรรธนะ
อมร 

4.ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ตระหนักถึงความสําคัญ
และมีทัศนคติที่ดีใน
เรื่องจิตสาธารณะ (จิต
อาสา) ในระดับดีขึ้นไป 

 ระบุผลการ
ดําเนินงาน 

15. **โครงการสาน
สัมพันธ์ลูกแม่ศรี
นครินทร์ทําความดีเพื่อ
สังคม 

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ตระหนักถึง
ความสําคัญและมี
ทัศนคติที่ดีในเรื่องจิต
สาธารณะ  
(จิตอาสา) และมีความ

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมสามรถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ได้อย่างเหมาะสม 

8 กุมภาพันธ์ และ 
15 มีนาคม 2565 

250,000 
(เงินแผ่นดิน) 
ขออนุมัติงบ 

26,613 

งานพัฒนาศักยภาพ
นิสิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพระดับชาติ 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

ผูกพันกับคณะฯ ใน
ระดับดีขึ้นไป 

     16. **โครงการอาสา
สร้างสุขเพื่อผู้สูงวัย 

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
ตระหนักถึง
ความสําคัญและมี
ทัศนคติที่ดีในเรื่องจิต
สาธารณะ (จิตอาสา) 
ในระดับดีขึ้นไป 

ยังไม่ได้ดําเนินการ มกราคม - 
กรกฎาคม 2565 

10,000(เงิน
แผ่นดิน) 

งานพัฒนาศักยภาพ
นิสิต 

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนา

ศักยภาพนิสิต
และวิเทศ
สัมพันธ์ 

    17. **โครงการปลูกฝัง
จิตอาสาพัฒนา
จริยธรรม  

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มี
ความพึงพอใจต่อการ
นําความรู้ด้านการ
พยาบาลมาใช้
ให้บริการวิชาการแก่
สังคม ในระดับดีขึ้นไป 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ มิถุนายน 2565 35,000 
(เงินรายได้) 

คณะกรรมการพัฒนา
ศักยภาพนิสิต 

  ระบุผลการดําเนินงาน 18. *โครงการศกึษาดู
งานสําหรับนิสิต
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต  

ร้อยละ 100 ของนิสิต
เข้าร่วมโครงการศึกษา
ดูงานสําหรับนิสิต
หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 

กําลังดําเนินการ โดย
ปรับให้เป็นรูปแบบ 
online 
เพื่อให้นิสิตมี
ประสบการณ์ที่
นอกเหนือจากการ
เรียนในชั้นเรียน ได้รับ

กุมภาพันธ์ – 
สิงหาคม 2565 

100,000 
(เงินรายได้) 
ขออนุมัติ 
100,000 

หัวหน้างานบริการ
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
วิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพระดับชาติ 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

ความรู้ที่สามารถนํามา
ปรับใช้ทั้งในการเรียน
การฝึกปฏิบัติงาน 
และการปฏิบัติงาน
เมื่อสําเร็จการศึกษา
ของตนเองเพิ่มมากขึ้น 

    19. *โครงการ
ปฐมนิเทศการศึกษา
ภาคปฏิบัติ ภาคปลาย 

ร้อยละ 100 ของนิสิต
เข้าร่วมโครงการ
ปฐมนิเทศการศึกษา
ภาคปฏิบัติ นิสิตปี 2 
ภาคปลาย 

ดําเนินการแล้ว โดย
ปรับรูปแบบเป็นการ
ปฐมนิเทศ online 

ธันวาคม 2564 63,000 
(เงินแผ่นดิน) 
ขออนุมัติ 
63,000 

หัวหน้าสาขาวิชาการ
พยาบาลเด็ก 

    20. *โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต ปี
การศึกษา 2565 

ร้อยละ 100 ของนิสิต
ชั้นปี 1 หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิตเข้าร่วม 
โครงการปฐมนิเทศ
ประจําปีการศึกษา 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ สิงหาคม 2565 25,000 
(เงินรายได้) 

หัวหน้างานบริการ
การศึกษา 

    21. *โครงการ
ปฐมนิเทศการศึกษา
ภาคปฏิบัติ ภาค
การศึกษาต้น       
ปีการศึกษา 2565 

ร้อยละ 100 ของนิสิต
เข้าร่วม โครงการ
ปฐมนิเทศการศึกษา
ภาคปฏิบัติ  
ภาคการศึกษาต้น 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ สิงหาคม 2565 35,000 
(เงินรายได้) 

หัวหน้างานบริการ
การศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพระดับชาติ 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

5. จํานวน 3 กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า
และคณะ 

  22.*กิจกรรม/โครงการ
สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์ปัจจุบัน 
ศิษย์เก่าและคณะ 
   - สมาคมศิษย์เก่า 
   - ชุมนุมนิสิต 

ร้อยละ 60 ของศิษย์
ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่
มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า
และคณะ ในระดับดี
ขึ้นไป 

ดําเนินการจัดกิจกรรม 
2 กิจกรรม  
-ประชุมวิชาการ 
-เชิญเป็นอาจารย์
พิเศษ 

 

ธันวาคม 2564 _ งานพัฒนาศักยภาพ
นิสิต 

.- รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
และวิเทศ
สัมพันธ์ 
- ประธาน
สมาคมศิษย์เก่า
ฯ 

    23.* โครงการวัน
สถาปนาคณะพยาบาล
ศาสตร์ 

ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความรัก     ความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
และมุ่งมั่นในการ
พัฒนาคณะพยาบาล
ศาสตร์ ให้เจริญยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป ในระดับดีขึ้นไป 

ดําเนินการแล้ว 
คณาจารย์ บุคลากร 
นิสิต  และศิษย์เก่า 
เกิดความภาคภูมิใจ 
เกิดความรัก ความ
สามัคคี สร้างความ
ผูกพันกับศิษย์เก่า 
ร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ไทย ดํารงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมอันดีงาม 
และมุ่งมั่นในการ
พัฒนาคณะฯ 

11 พฤศจิกายน 
2564 

60,000 
(เงินรายได้) 
ขออนุมัติงบ 
28,000 บาท 

ประธานคณะกรรมการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนา
ศักยภาพนิสิต
และวิเทศ
สัมพันธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพระดับชาติ 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

    24. *โครงการพัฒนา
ทักษะบริการ 

ร้อยละ 75 ของนิสิตที่
มีความพึงพอใจในการ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และมีคุณค่า 
มีประสบการณ์ในการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น ใน
ระดับดีขึ้นไป 

กําลังดําเนินการ 
เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต
ได้หาประสบการณ์ใน
การทํางาน เป็นการ
ส่งเสริมให้นิสิตได้มี
โอกาสฝึกฝนตนเองให้
มีความพร้อมก่อนเป็น
บัณฑิต และมีทัศนคติ
ที่ดีในการพึ่งตนเอง 
 

ตุลาคม 2564 – 
กรกฎาคม 2565 

100,000 
(เงินรายได้) 

  

    25. *โครงการ
ทุนการศึกษา 

ร้อยละ 100 ของนิสิต
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
อย่างแท้จริงได้รับการ
สนับสนุน
ทุนการศึกษา 

 กําลังดําเนินการ  ตลอดปีการศึกษา (เงินรายได้) 

งานพัฒนาศักยภาพ
นิสิต 

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนา

ศักยภาพนิสิต
และวิเทศ
สัมพันธ์ 

6. จํานวน 1 เครือข่าย
สถาบันการศึกษาระดับ
อาเซียนที่มีการลงนาม
ความร่วมมือทาง
วิชาการ  

  26. **กิจกรรม/
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน
ทางการพยาบาลใน
ภูมิภาคอาเซียน 

จํานวน 1 กิจกรรม/
โครงการความร่วมมือ
ระหว่างสถาบัน
ทางการพยาบาลใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ดําเนินการ
ประสานงานกับ OCU 
จะดําเนินการเดือน
เมษายน 

  _ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพระดับชาติ 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

7. จํานวน 1 กิจกรรมที่
ทําร่วมกับเครือข่าย
สถาบันทางการ
พยาบาลใน
ต่างประเทศ 

  27.** โครงการ
แลกเปลี่ยนนิสิตชาว
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 75 ของนิสิตที่
มีความพึงพอใจ
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
นิสิตชาวต่างประเทศ
ในระดับดีขึ้นไป 

 ประสานงานกับ 
OCU จะดําเนินการ
เดือนเมษายน 

มีนาคม - 
กรกฎาคม 2565 

50,000 
(เงินรายได้) 

    28.** โครงการ
แลกเปลี่ยนนิสิตสาขา
พยาบาลศาสตร์กับ
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 75 ของนิสิตที่
มีความพึงพอใจ
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
นิสิตสาขาพยาบาล
ศาสตร์กับ
มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศในระดับดี
ขึ้นไป 

 ประสานงานกับ 
OCU จะดําเนินการ
เดือนเมษายน 

มีนาคม - 
กรกฎาคม 2565 

100,000(เงิน
รายได้) 

8. ร้อยละ 50 ของนิสิต
ชั้นปี 3   มีคะแนน
ภาษาอังกฤษอยู่ใน        
ระดับ A2 ขึ้นไป  

  29.** กิจกรรม/
โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 50 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการที่มี
ความมั่นใจในการใช้
ภาษาต่างประเทศ ใน
ระดับดีขึ้นไป 

 กําลังดําเนินการ
ประสานงานวิทยาลัย
นานาชาติแล้วจะจัด
ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 

มกราคม - 
เมษายน 2565 

50,000 
(เงินแผ่นดิน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพระดับชาติ 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

9. จํานวน 1 หลักสูตร
พยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิตที่ผ่านการ
รับรอง 

บรรลุ ผ่านการรับรอง
จํานวน 2หลักสูตร 

30. *จัดระบบ
สนับสนุน
คณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรมหาบัณฑิตให้
พัฒนาหลักสูตรได้แล้ว
เสร็จในเวลาที่กําหนด 

จํานวน 2 
-สาขา ผญ. 
-สาขาชุมชน 
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรมหาบัณฑิตที่
ดําเนินการแล้วเสร็จ
ในเวลาที่กําหนด 

 หลักสูตรได้รับการ
อนุมัติจากสภาการ
พยาบาล อยู่ระหว่าง
การดําเนินงาน 

ตุลาคม 2564 - 
สิงหาคม 2565 

_ หัวหน้าสาขาวิชาการ
พยาบาล 
- ผู้ใหญ่ 
- ชุมชน 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   31.*โครงการพัฒนา
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรมหาบัณฑิต    

จํานวน 2- 
สาขาผู้ใหญ่ 
-สาขาชุมชน 
หลักสูตรพยาบาล  
ศาสตรมหาบัณฑิตที่
เสนอต่อสภาการ
พยาบาล 

 หลักสูตรได้รับการ
อนุมัติจากสภาการ
พยาบาล อยู่ระหว่าง
การดําเนินงาน 

ตุลาคม 2564 - 
สิงหาคม 2565 

_ หัวหน้าสาขาวิชาการ
พยาบาล 
- ผู้ใหญ่ 
- ชุมชน 

  32. **โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากรประจํา
หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรมหาบัณฑิต 

ร้อยละ 50 ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและบุคลากร
สายปฏิบัติการประจํา
หลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และบุคลากร
ประจําหลักสูตร 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ ตุลาคม 2564 -  
สิงหาคม 2565 

50,000 
(เงินรายได้) 

หัวหน้าสาขาวิชาการ
พยาบาล 
- ผู้ใหญ่ 
- ชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพระดับชาติ 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

    

33. **โครงการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

มีระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  ยังไม่ได้ดําเนินการ ตุลาคม 2564 - 
สิงหาคม 2565 

_ หัวหน้าสาขาวิชาการ
พยาบาล 
- ผู้ใหญ่ 
- ชุมชน 

 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

วิจัย 

    

34. **โครงการศกึษาดู
งานเพื่อพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรมหาบัณฑิต    

ร้อยละ 100 ของ
อาจารย์และบุคลากร
สายปฏิบัติการที่ได้รับ
การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรมหาบัณฑิต    

 ยังไม่ได้ดําเนินการ ตุลาคม 2564 - 
สิงหาคม 2565 

_ หัวหน้าสาขาวิชาการ
พยาบาล 
- ผู้ใหญ่ 
- ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ

วิจัย 

10. จํานวนนิสิตใน
หลักสูตรมหาบัณฑิต 
20 คน 

  35. *โครงการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรมหาบัณฑิต 

ร้อยละ 80 ของนิสิต
หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรมหาบัณฑิตที่
ผ่านโครงการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรมหาบัณฑิต 

กําลังดําเนินการ มกราคม 2565 5,000 
(เงินรายได้) 

ประธานหลักสูตร พยม. 

    

36.โครงการสาน
สัมพันธ์อาจารย์-นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา 

ร้อยละ 80 ของนิสิต
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรมหาบัณฑิตที่
แนะนําผู้อื่นมาเรียนใน
ปีถัดไป 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ สิงหาคม 2565 110,000 
(เงินรายได้) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพระดับชาติ 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

    

37.โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่หลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต ประจําปี
การศึกษา 2565 

ร้อยละ 90 ของนิสิต
หลักสูตรพยาบาลศา
สตรมหาบัณฑิตที่
แนะนําผู้อื่นมาเรียนใน
ปีถัดไป 

 ยังไม่ได้ดําเนินการ สิงหาคม 2565 50,000 
(เงินรายได้) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาต ิ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ  
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
การ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ความสําเร็จ

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการตาม
เป้าหมาย ของ

กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

1. จํานวนบทความที่
ตีพิมพ์่บนฐาน 
ข้อมูล  SCOPUS อย่าง
น้อย 3 บทความ 

 มี 3 บทความ บรรลุ
ตัวชี้วัดแล้ว 

1.โครงการจัดทํา
บทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ผลงานระดับ
นานาชาติ (SCOPUS) 

1.จํานวนบทความที่
ตีพิมพ์บนฐานข้อมูล 
SCOPUS  
3 เรื่อง 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
เรียนรู้เทคนิคการ
เตรียมบทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ์
วารสารบนฐานข้อมูล 
SCOPUS ในระดับ Q1 
และ Q2 

 26 มกราคม และ 
30 มีนาคม 2565 

14,400 
(เงินรายได้) 
ขออนุมัติงบ 

14,400 

คณะกรรมการส่งเสริม
งานวิจัยฯ 

ผช. คณบดีฝ่าย
วิจัย 

2. จํานวนบทความที่
ตีพิมพ์่บนฐาน 
ข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
อย่างน้อย 10 บทความ

มี 3 บทความ ยังไม่
บรรลุตัวชี้วัด 

2.โครงการจัดทํา
บทความวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์ผลงาน
ระดับชาติ 

2. จํานวนบทความ
วิจัยที่ตีพิมพ์่บนฐาน 
ข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
อย่างน้อย 10 
บทความ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
เรียนรู้เทคนิคการ
เตรียมบทความ
วิชาการเพื่อตีพิมพ์
วารสารบนฐานข้อมูล 
TCI กลุ่ม 1 

 2 กุมภาพันธ์ และ 
22 เมษายน 2565 

7,200  
(เงินรายได้) 
ขออนุมัติงบ 

7,200 

3. จํานวนหนังสือ/
ตํารา/สื่อการเรียนการ
สอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

 ยังไม่มีผลงาน ยังไม่
บรรลุตัวชี้วัด 

3.โครงการจัดสรรทุน
ผลิตหนังสือ/ตํารา/สื่อ
การเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาของคณะ
พยาบาลศาสตร์ 

3. จํานวนหนังสอื/
ตํารา/สื่อการเรียน
การสอนและ
นวัตกรรมทาง
การศึกษาของคณะ
พยาบาลศาสตร์  
อย่างน้อย 2 เรื่อง 

มีคณาจารย์จํานวน 2 
ท่านได้ติดต่อขอรับทุน 
และอยู่ระหวา่งศึกษา
ระเบียบการจ่ายเงินทุน

เดือนตุลาคม 
2564 -เดือน
กรกฎาคม 2565) 

45,000  
(เงินรายได้) 

4. จํานวนโครงการวิจัย
ที่ได้รับทุนวิจัยภายนอก

 มี 1 โครงการ บรรลุ
ตัวชี้วัดแล้ว 

4. โครงการส่งเสริม
นักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย
ภายนอก 

4. จํานวน 1 
โครงการที่ได้รับทุน
วิจัยภายนอก 

ส่งเสริมนักวิจัยได้
เรียนรู้เทคนิคการเขียน
โครงการอย่างไรให้
ได้รับทุนวิจัยภายนอก 

1 วัน (1 มิถุนายน 
2565) 

7,200 บาท  
(เงินรายได้) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ  
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ผลการดําเนินการ

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
การ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ความสําเร็จ

โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการตาม
เป้าหมาย ของ

กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัด
แผนฯ โครงการ/ กิจกรรม 

 5. จํานวนนวัตกรรม
ทางการพยาบาลเพื่อยื่น
ขอทรัพย์สินทางปัญญา 

 ยังไม่มีผลงาน ยังไม่
บรรลุตัวชี้วัด 

5. โครงการผลิต
นวัตกรรมทางการ
พยาบาลเพื่อยื่นขอ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

จํานวน 1 ผลงานวิจัย
และนวัตกรรม
ทางการพยาบาลที่ยื่น
ขอทรัพย์สินทาง
ปัญญา (สิทธิบัตร
อุปกรณ์ลดเสียงใน
ทารกแรกเกิด) 

ส่งเสริมบุคลากรของ
คณะพยาบาลศาสตร์
ให้ผลิตนวัตกรรม
ทางการพยาบาลที่ได้
มาตรฐานสามารถยื่น
ขอทรัพย์สินทางปัญญา

 1 วัน (27 
กุมภาพันธ์ 2565) 

7,200  
(เงินรายได้) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

บริการวิชาการเพื่อสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อสังคม 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
การ 

ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ความสําเร็จ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินการตาม
เป้าหมาย ของ

กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดโครงการ/

กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัดแผนฯ 

โครงการ/ กิจกรรม 

1. จํานวนของชุมชน
ที่ในพื้นที่ที่
รับผิดชอบมีการ
สร้างกลุ่มในการดูแล
สุขภาพของคนใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
อย่างน้อย 1 ชุมชน 

ระบุผลการดําเนินงาน 1. โครงการการพัฒนา
คุณภาพการดูแล
สุขภาพและการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยโดยใช้
ครอบครัวเป็น
ศูนย์กลาง  
จังหวัดนครนายก 

ร้อยละ 70  
ที่มีพัฒนาการล่าช้า
หรือเสี่ยงต่อการล้า
ช้าได้รับการแก้ไข 

กําลังดําเนินการ 
เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
ภาวะสุขภาพดี 
พัฒนาการสมวัย และ
ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะ
ในการประเมินและ
ส่งเสริมภาวะสุขภาพ 
และพัฒนาการในเด็ก
ปฐมวัย 

ธันวาคม 2564 
และ  

พฤษภาคม 2565  

54,440 
(เงินรายได้) 

อ.ดร.วานิด  
ด้วงเดช 

 
 
 
 
 
 
ผช.คณบดีฝา่ยวิชาการ
และบริการวิชาการ 

    

2. โครงการ รูปแบบ
การจัดการดูแลผู้ป่วย 
Covid-19 ในชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม ณ. 
ศูนย์ดูแล Covid-19 
ชุมชน บ้านลาดช้าง 
ตําบลบึงศาล  
อําเภอองครักษ์ 
จังหวัดนครนายก  

เกิดรูปแบบการ
จัดการดูแลผู้ป่วย 
Covid-19 ใน
ชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วม ณ. ศูนย์ดูแล 
Covid-19 อย่าง
น้อย 1 ชุมชน 

 กําลังดําเนินการ 
เพื่อพัฒนาแกนนํา และ
หรืออาสาสมัครประจาํ
ครอบครัวในการ
ป้องกันตนเอง และ
ผู้อื่นจากการแพร่เชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
ส่งเสริมเครือข่ายการ
ดูแลสุขภาพของชุมชน 
 

ธันวาคม 2564 – 
มกราคม – 

กุมภาพันธ์ 2565  

189,200 
(เงินรายได้) 

.- อ.อุไรวรรณ  
นิกรปกรณ์ 
.- รอ.หญิง 
 จิรวรรณ   
อินคุ้ม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อสังคม 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
การ 

ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ความสําเร็จ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินการตาม
เป้าหมาย ของ

กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดโครงการ/

กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัดแผนฯ 

โครงการ/ กิจกรรม 

    

3.โครงการ เสริมสร้าง
ภาคีเครือข่ายในการ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
แบบมีส่วนร่วมจังหวัด
นครนายก : การเฝ้า
ระวังและการป้องกัน
โรคโควิด 19 เชิงรุก ใน
ผู้สูงอายุป่วยโรค
เรื้อรัง/ป่วยติดเตียง 

1.อัตราป่วย
จําเพาะของโรคโค
วิด 19 ในผู้สูงอายุ
ที่ป่วยโรคเรื้อรัง/
ติดเตียงไม่เกินร้อย
ละ 1 (เทียบค่า
เป้าหมายจาก
จังหวัดนครนายก) 
2.งานวิจัยประเมิน
ผลลัพธ์และ
สังเคราะห์รูปแบบ
การเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคโควิด 
19 ในประชากร
ผู้สูงอายุ                

ยังไม่ได้ดําเนินการ ตุลาคม 2564 - 
มีนาคม 2565  

.- ผศ.ดร.ศรีสุดา 
รัศมีพงศ์ 

  
 
 
 
 
 
 
ผช.คณบดีฝา่ยวิชาการ
และบริการวิชาการ 

2.จํานวนหลักสูตร
บริการวิชาการ 1 
หลักสูตร 

 จัดทําหลักสูตรอบรม
เพื่อฟื้นฟูความรู้
สําหรับพยาบาลเวช
ปฏิบัติ 5 วัน 

4. โครงการหลักสูตรที่
ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศ 

หลักสูตรการ
พยาบาล โรคติด
เชื้อได้รับการ
รับรองจากสภาการ
พยาบาลเป็นไป
ตามแผน 

 กําลังดําเนินการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 

มิ.ย.-65  - ผช.คณบดีฝา่ย
วิชาการและ
บริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อสังคม 

ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
การ 

ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ความสําเร็จ

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนินการตาม
เป้าหมาย ของ

กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดโครงการ/

กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัดแผนฯ 

โครงการ/ กิจกรรม 

3. จํานวนกิจกรรม
ในศูนย์ด้านการ
ฝึกอบรม และบริการ
วิชาการ(Academic 
Service 
Excellence 
Centre: ASEC) 
อย่างน้อย 1 
กิจกรรม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรม
ประสานงานเครือข่าย
ความร่วมมือ  

องค์กรเครือข่าย
ความร่วมมือ อย่าง
น้อย 1 กิจกรรม 

 ยังไม่ได้การดําเนินการ ม.ค.-65 _ ผศ.ดร.ดวงเดือน 
รัตนะมงคลกุล 

  
 
 
 
 
ผช.คณบดีฝา่ยวิชาการ
และบริการวิชาการ 

  ระบุผลการดําเนินงาน 

6. โครงการการพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอน
สําหรับพยาบาลพี่เลี้ยง 

จํานวนพยาบาลพี่
เลี้ยงร้อยละ 60 ที่
ได้รับการอบรม  

ร้อยละ 60 ได้รับการ
อบรม และสามารถ
อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนรู้และหลักการ
เรียนการสอนใน
สถานการณ์จริงได้ 

7-11 มีนาคม 2565 100,000 
(เงินรายได้) 
ขออนุมัติ 
100,000 

งานบริการ
การศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  

บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการ 

ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัดแผนฯ 

โครงการ/ กิจกรรม 

1. รายได้จากการ
บริการวิชาการ/ 
ปี ไม่น้อยกว่า 3 
ล้านบาท 

  1.จํานวนหลักสูตรที่เปิด
บริการวิชาการเพื่อหา
รายได้ในรอบปี  
ไม่ต่ํากว่า 3 โครงการ 

1. เสริมทักษะพยาบาล
พี่เลี้ยงด้านการสอน
ปฏิบัติ (NP) 
2. หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล (PN) 
3. ฟื้นฟูเวชปฏิบัติการ
รักษาฯ 5 วัน 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

1. NP รุ่น 34  
สค. - พย. 65 
 
2. PN รุ่น 20  
สค.65- กค. 66 
 
3. 20-24 มิ.ย. 65 

บริหารจาก
ค่าธรรมเนียม 

คณะกรรมการ
หลักสูตรอบรม 

ผช.คณบดีฝา่ยวิชาการ
และบริการวิชาการ 

2. คะแนนการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ ไม่น้อย
กว่า 200 

 ผ่านการคัดเลือก
เบื้องต้น
(screening) EdPEx 
200 

2. โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กรตามเกณฑ์ 
EdPEx (Education 
Criteria for 
Performance 
Excellence: EdPEx) 

2. ร้อยละ 100  
ของผู้นําที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะตาม
เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อผลการ
ดําเนินงานที่เป็นเลิศ 

กําลังดําเนินการ 
เพื่อให้ความสําคัญ
ของการพัฒนา
ระบบการ
ดําเนินการอย่างมี
ระบบ พร้อมให้
ความสําคัญของการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ปีการศึกษา 2564  100,000 
(เงินแผ่นดิน) 
ขออนุมัติงบ 
100,000 

 
  

คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพฯ 

ผช.คณบดีฝา่ยบริหาร
และประกันคุณภาพ 

    3. โครงการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้(ระดับ
องค์กร/สาขาวิชา-
สํานักงาน)  

3. จํานวนองคค์วามรู้
ไม่น้อยกว่า 5 ที่เป็น
นวัตกรรมการพัฒนา/ 
ปรับปรุงระบบงานให้
บรรลุวิสัยทัศน์ 

อยู่ในช่วงกําลัง
ดําเนินการ 

 

ช่วงเดือน มี.ค. – 
มิ.ย.65 

85,300 
(เงินรายได้) 
ขออนุมัติงบ 

85,300 

ประธานคณะกรรมการ 
พยบ. 
วิจัย  
บริการวิชาการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการ 

ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัดแผนฯ 

โครงการ/ กิจกรรม 

    4. กิจกรรมการใช้
เครื่องมือเพื่อพัฒนา
คุณภาพงาน- Problem 
solving- RCA- ลด
ขั้นตอนการดําเนินงาน 

4. จํานวนกิจกรรมที่มี
การใช้ A3 report ใน
การพัฒนางาน ไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรม 

อยู่ในช่วงกําลัง
ดําเนินการ 

 

รอบที่ 1 เดือน 
ต.ค. 64รอบที่ 2 
เดือน พ.ย. 64
รอบที่ 3 เดือน 
ม.ค. 65รอบที่ 4 
เดือน ก.พ. 65 

_ งานบริการวิชาการงาน
บริหารและธุรการงาน
การเงินงานพัสดุงาน
โสตฯ 

.- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและพัฒนา
คุณภาพ 

    5. โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ (จัดเก็บระบบ
ดิจิทัล แนวทาง Big data 
การวิเคราะห์ข้อมูล การ
นําเสนอข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจ สนับสนุน 
พันธกิจ และวิสัยทัศน์)  

5. จํานวนระบบข้อมูล
สารสนเทศตามแผนกล
ยุทธ์ที่ได้รับการจัดเก็บ
วิเคราะห์เพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร   
ไม่น้อยกว่า 3 งาน 

ยังไม่มีการ
ดําเนินการ 

รอบที่ 1 เดือน 
ต.ค. 64 
รอบที่ 2 เดือน 
พ.ย. 64 
รอบที่ 3 เดือน 
ม.ค. 65 
รอบที่ 4 เดือน 
ก.พ. 65 

50,000 
(เงินแผ่นดิน) 

หัวหน้างาน 
งานบริการวิชาการ 
งานบริหารและธุรการ 
งานคลังและพัสดุ 

คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    6. กิจกรรมการประเมิน
และการบริหารความ
เสี่ยงขององค์กร 
(คณะกรรมการประจํา
คณะและหัวหน้างาน) 

6. ร้อยละ 75 
ของความเสี่ยงที่ได้รับ
การแก้ไข 

ดําเนินการรอบ 1-2 
แล้วเสร็จ 

1. ธันวาคม 2564
2. มีนาคม 2565 
3. มิถุนายน 2565
4. กันยายน 2565

_ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ 

3. ร้อยละ 35 
ของอาจารย์ที่มี
ตําแหน่งวิชาการ 

  7. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพอาจารย์ที่มี
ความพร้อมของผลงาน
วิชาการและผลงานการ

7. จํานวนอาจารย์ไม่
น้อยกว่า 5 คน ที่ส่งผล
งานขอตําแหน่ง
วิชาการ 

ยังไม่มีการ
ดําเนินการ 

17-19 พฤษภาคม
2565 

50,000  
(เงินแผ่นดิน) 

สาขาละ 1 คน   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติการ 

ผลการดําเนินการ
ตัวชี้วัด 

แผนปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมายความสําเร็จ
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนินการ
ตามเป้าหมาย ของ
กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
โครงการ/กิจกรรม 

ผู้กํากับตัวชี้วัดแผนฯ 

โครงการ/ กิจกรรม 

สอนเข้าสู่ตําแหน่ง
วิชาการ 

4. ร้อยละ
บุคลากรสาย
ปฏิบัติการไม่น้อย
กว่า 10 ที่มี
ตําแหน่งชํานาญ
การขึ้นไป 

  8. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพบุคลากรสาย
ปฏิบัติการเพื่อการเช้าสู่
ชํานาญการหรือชํานาญ
การพิเศษ 

8. จํานวนบุคลากรไม่
น้อยกว่า 5 คนที่มี
ศักยภาพพร้อมเข้าสู่
ตําแหน่งชํานาญการ 

อยู่ในช่วงกําลัง
ดําเนินการ 
 

23 มีนาคม 2565 40,000  
(เงินแผ่นดิน) 
ขออนุมัติงบ 

25,080 

หัวหน้างานแต่ละงาน ผอ.สนง.คณบดี 

5. ค่าเฉลี่ยความ
ผูกพันของ
บุคลากรไม่น้อย
กว่า 4.3 

  9. โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมที่ดี (กิจกรรม
ประเมินความผูกพันและ
กําหนดปัจจัยความผูกพัน 
และแก้ไขที่คะแนนต่ํา 
รักษาที่มีคะแนนสูง (OD) 

9. ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับสูงขึ้น
ไป 

ยังไม่มีการ
ดําเนินการ 

ต้นมิถุนายน 
2565 

156,100 
(เงินรายได้) 

ผอ.สนง.คณบดี  
 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
และพัฒนาคุณภาพ 

    10. กิจกรรมการปรับปรุง
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 

10. การประกาศเกณฑ์
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและ
สมรรถนะหลักในการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ทันเวลา 

อยู่ในช่วงกําลัง
ดําเนินการ 

 

ตุลาคม 2564 _ คณะกรรมการประจํา
คณะฯ 

  

 


