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สารบัญ 
 

 หน้า 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ สมรรถนะหลัก ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลติบัณฑิตที่มีคณุภาพและมีคณุลักษณะโดดเด่นด้านความเอื้ออาทร 7 
เป้าประสงค ์  
G 1.1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้อยู่ในกลุ่มนําของประเทศ 8 
G 1.2 พัฒนานิสิตให้มีคณุลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 10 
G 1.3 สร้างและพัฒนาหลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต    12 
G 1.4 ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีความเป็นนานาชาติ 13 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 14 
เป้าประสงค ์  
G 2.1 สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ 15 
G 2.2 สนับสนุนบุคลากรให้ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 15 
G 2.3 ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 16 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บรกิารวิชาการเพื่อกํากับดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 

หน้า 

17 
เป้าประสงค ์  
G 3.1 สร้างชุมชนให้มีศักยภาพในการพึ่งตนเองด้านการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน 18 
G 3.2 เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรด้านการพยาบาลให้มคีุณภาพในการดูแลสุขภาพ และตอบสนองความต้องการของสังคม 18 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  บรหิารจัดการองค์กรสูค่วามเปน็เลิศ 20 
เป้าประสงค ์  
G 4.1 การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการทํางานเชิงระบบ 21 
G 4.2 เกิดการสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในองค์กร 24 
G 4.3 บุคลากรมีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการทํางานตามภารกิจหลัก 25 

   



4 
 

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

ปรัชญา (Philosophy) 
ความรู้คู่คุณธรรม นําคุณภาพชีวิตสู่สังคม 

 
ปณิธาน (Pledge) 

มุ่งมั่นผลิตบุคลากรด้านการพยาบาลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ให้บรกิารชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นองค์กรคุณภาพระดับประเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีจิตสาธารณะ 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตพยาบาลที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ ทั้งด้านการเรียนการสอน และการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
3. บริการวิชาการทางด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและวิชาชีพ 

 
สมรรถนะหลกั (Core competency) 

1. เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาลแบบ active learning 

2. ผลิตพยาบาลที่มีจิตสาธารณะ 

3. การจัดบริการวิชาการที่มุ่งพัฒนาวิชาชีพ 
  

ค่านยิมองค์กร (Core Value) 
1. C: (Caring) ความเอาใจใส ่เอื้ออาทรและให้ความสําคญัต่อลูกค้า  

2. A: (Accountability) ความรับผิดชอบต่อสังคม  

3. R: (Royalty/Unity) มีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความสําเร็จขององค์กร  

4. E: (Ethic) สร้างคนดี มีคณุธรรม  



5 
 

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

วัฒนธรรมองค์กร (Organization culture) 
1.   ทํางานเป็นทีม 
2.   มีความสามัคคี 

 

วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ ์(Strategic objective) 

O1 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้อยู่ในกลุ่มนําของประเทศ 

O2 ยกระดับการพยาบาลด้วยความเอื้ออาทรให้เป็นเอกลกัษณ์ของบัณฑิต 

O3 สร้างคณะให้ก้าวเข้าสู่อาเซียนด้วยการพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและนวัตกรรม 

O4 ยกระดับการบริการวิชาการที่พัฒนาศักยภาพชุมชนตามตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) 
 

เป้าหมายเพื่อวัดความสาํเรจ็ (Objective key result) 

1. จํานวนบัณฑิตที่สอบผ่านการวัดความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรอบแรกอยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของระดับชาติ 

2. คะแนนวัดการเป็นพยาบาลด้วยความเอื้ออาทรอยู่ในระดับสูง 

3. มีเครือข่ายและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติ 
4. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาให้เปิดสอนได้ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564 

5. จํานวนงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติสูงขึ้น 

6. โครงการที่พัฒนาศักยภาพชุมชนที่กําหนดตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) เพิ่มขึน้ 

7. มีรายวิชาที่บูรณาการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

8. มีแนวปฏิบัติที่ดีครบทุกด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและงานสนับสนุนวิชาการ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะโดดเด่นด้านความเอื้ออาทร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการเพื่อกํากับดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
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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  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

1 ร้อยละของบัณฑติที่สอบผ่านการวดั
ความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพรอบแรก 

70 1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพโดยการทําวิจัยเชิงปรมิาณและ
เชิงคุณภาพหาปจัจัยที่ส่งผลต่อการสอบสภา
วิชาชีพพยาบาลอย่างแท้จรงิ 

1. โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ภาค
การศึกษาปลาย ประจําปกีารศึกษา 
2563 และภาคต้นปีการศึกษา 2564 

(เงินแผ่นดิน) 
75,000 

พฤศจิกายน 2563 – 
กุมภาพันธ์ 2564 

- รองคณบดีฝา่ยวชิาการ
และวิจัย 
SSAP1-08 
 

    2. โครงการจดัทําเว็ปรายวิชา (Moodle) 
เพื่อความพร้อมในการสอบวัดความรู้รวบ
ยอด 8 วิชา 

(เงินแผ่นดิน) 
10,000 

มกราคม – กมุภาพันธ์ 
2564 

 
SSAP1-09 

    3. โครงการจดัทําคลังข้อสอบรอบยอด 8 
วิชาสาํหรบัออนไลน์ 

(เงินแผ่นดิน) 
40,000 

ธันวาคม 2563 
 

SSAP1-13 

    4. โครงการพัฒนาการกระบวนการเรียน
การสอนที่พัฒนาการคิดวิเคราะห์และ
การแก้ปญัหาทางการพยาบาลโดยใช้ 
simulation technique 

(เงินแผ่นดิน) 
50,000 

ตุลาคม 2563- สิงหาคม
2564 

 
 

SSAP1-08 

    5. โครงการอบรม “IT skill เพิ่มความ
หลากหลายในเทคนิคการจดัการเรียน
การสอนออนไลน์ และ self-directed 
learning” 

(เงินแผ่นดิน) 
90,000 

มิถุนายน 2564  
SSAP1-13 

    6. โครงการจดัทําคลังข้อสอบรายวชิา
ของสาขาวิชา 5 สาขาวิชา 

(เงินแผ่นดิน) 
20,000 

ตลอดปงีบประมาณ  

SSAP1-09 

    7. โครงการเปิดบา้นพยาบาลและ
ประชาสัมพันธ์หลกัสูตร 

(เงินแผ่นดิน) 
70,000 

พฤศจิกายน 2564 
 

SSAP1-02 
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

    8. โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีประกาศ
การสําเรจ็การศึกษา 

(เงินแผ่นดิน) 
100,000 

พฤษภาคม 2564 - รองคณบดีฝา่ยวชิาการ
และวิจัย 

    9. โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อ
สอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ 

(เงินแผ่นดิน) 
97,000 

กรกฎาคม 2564  

SSAP5-11 และ 12 

    10. โครงการการพัฒนาศักยภาพดา้นการ
สอนสาํหรบัพยาบาลพี่เลี้ยง 

(เงินรายได้) 
100,000 

มกราคม 2564  

SSAP1-03 

    11. โครงการพัฒนาทักษะการทําวจิัย
ทางการพยาบาลสาํหรบันิสิต 

(เงินรายได้) 
12,000 

กุมภาพันธ์ 2564  

    12. โครงการผลติหนังสือ/ตาํรา/สือ่การ
เรียนการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ 

(เงินรายได้) 
50,000 

ตลอดปงีบประมาณ  

2 จํานวนอาจารย์ที่ได้รับรองคุณภาพ
ด้านการจดัการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ
ของสหราชอาณาจักร (UKPSF) 

2 2. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล 
 

13. จัดระบบสนับสนุนอาจารย์เพือ่สง่ผล

งานขอรบัการประเมินตามกรอบ

มาตรฐานการจดัการเรียนการสอนใน

ระดับ UKPSF 

ใช้
งบประมาณ

ของ
มหาวิทยาลัย 

ตลอดปงีบประมาณ  
SSAP5-41 

    14. โครงการพัฒนาอาจารย์ประจํา

หลักสูตรตามตัวชี้วัดของ AUN-QA 

(เงินแผ่นดิน) 
25,000 

ตลอดปงีบประมาณ  
SSAP5-41 

3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

≥4 3. พัฒนาหลักสูตรทางการพยาบาลเพื่อรองรบั
การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจบุันและ
อนาคต 

15. พัฒนากระบวนการสํารวจความ
ต้องการและประเมินผลความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้บัณฑิตใหม้ีคุณภาพ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ  

    16. จัดทํารายวิชาเลือกให้มีความ
หลากหลายตามความต้องการของผูเ้รียน 
เช่น การเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพ 
(Entrepreneurship) การพยาบาลข้าม
วัฒนธรรม เป็นตน้ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ  
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เป้าประสงค์ G 1.2 พัฒนานิสิตให้มีคุณลกัษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 
 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

4 ผลการประเมินคุณลักษณะบณัฑิตที่
พึงประสงค์รายด้าน ไดแ้ก ่
-การใช้เทคโนโลยี 
-การสื่อสาร 
-ภาวะผู้นําและการทํางานเป็นทีม 
-สุขภาพกายและสุขภาพจิต 
-ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ร้อยละ 80 4. การบูรณาการทักษะวิชาชีพและทักษะการ
เรียนรู้ทางอารมณแ์ละ สังคม (Soft Skills 
and Social Emotional Learning Skills) 

17. กิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต ที่
ส่ ง เส ริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่บูรณาการ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ - รองคณบดีฝา่ยพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและวิเทศ
สัมพันธ ์

18. โครงการเพิ่มสมรรถนะดา้นการ
พยาบาลที่มีความเอื้ออาทรสําหรับ
บุคลากรและนิสิต 

(งบแผ่นดิน) 
40,000 

ตุลาคม 2563 SSAP1-16 
SSAP7-04 

19. โครงการวัคซีนชีวิตเพื่อพัฒนานิสิต
พยาบาล 

(เงินแผ่นดิน) 
250,000  

ตลอดปงีบประมาณ SSAP5-01 และ 05 
 

20. โครงการกีฬาสีขาว (เงินแผ่นดิน) 
90,000  

พฤศจิกายน 2563  

SSAP5-23 และ 25 

21. โครงการอาสาสรา้งสุขเพื่อผูสู้งวัย (เงินแผ่นดิน) 
20,000  

ตลอดปงีบประมาณ  

SSAP5-30 

22. โครงการค่ายสานฝันสู่เส้นทางหมวก
ขาว 

(เงินแผ่นดิน) 
90,000  

ตลอดปงีบประมาณ 
 

SSAP5-01 และ 05 
 

23. โครงการปฏิบตัิธรรมนําสุขเพื่อ
พัฒนาจิตและคุณธรรม รับขวญัวันปีใหม่
ไทย 

(เงินรายได้) 
40,000  

เมษายน 2564  
SSAP5-30 

24. โครงการปลกูฝังจติอาสา พัฒนา
จริยธรรม  

(เงินรายได้)  
43,000  

มิถุนายน 2564 SSAP5-03 
SSAP5-04 

    25. โครงการศึกษาดูงานสาํหรบันิสติ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(เงินรายได้)  
120,000 

ตลอดปงีบประมาณ  
SSAP1-03 

    26. โครงการปฐมนิเทศการศึกษา
ภาคปฏิบัติ นิสิตป ี2 ภาคปลาย ปี
การศึกษา 2563 

(เงินแผ่นดิน) 
63,000 

มีนาคม 2564  
SSAP7-01 และ 04 

    27. โครงการประเมินสมรรถนะนิสิตชั้นปี 
1-3 

(เงินแผ่นดิน) 
30,000 

พฤษภาคม 2564  
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

    28. โครงการมัจฉมินิเทศนิสิตชั้นปี 1-3 
ประจําปกีารศึกษา 2563 

(เงินแผ่นดิน) 
50,000 

มิถุนายน 2564 - รองคณบดีฝา่ยวชิาการ
และวิจัย 

    29. โครงการสัมมนาหลกัสตูร ประจาํปี
การศึกษา 2563 

(เงินแผ่นดิน) 
20,000 

มิถุนายน 2564 SSAP1-16 
SSAP7-04 

    30. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิต ประจําปี
การศึกษา 2564 

(เงินรายได้) 
25,000 

กรกฎาคม 2564  
SSAP7-01 และ 04 

    31. โครงการปฐมนิเทศการศึกษา
ภาคปฏิบัติ ภาคการศึกษาต้นปกีารศึกษา 
2564 

(เงินรายได้) 
33,000 

กรกฎาคม 2564 SSAP1-16 
SSAP7-04 

5 
 

 

จํานวนกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปจัจบุนั 
ศิษย์เก่าและคณะ 
 

2 กิจกรรม 5. สรา้งความสัมพันธ์ระหวา่งศิษย์ปัจจบุัน 
ศิษย์เก่าและคณะ 

32. กิจกรรม/โครงการสรา้งความสมัพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณะฯ 
(สมาคมศิษย์เกา่) 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ  
 

33. กิจกรรม/โครงการจัดตั้งชุมนุมนิสิต
คณะพยาบาลศาสตร์ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ  

    34. โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาล
ศาสตร ์

(เงินรายได้) 
80,000 

พฤศจิกายน 2563  

SSAP5-31 

 

SSAP5-05 

6 จํานวนนสิิตที่มีปญัหาได้รับการ
แก้ปญัหา 
 

ร้อยละ 100 6. จัดระบบสวัสดกิารสําหรับนิสิต 35. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ที่ปรึกษา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ 

36. โครงการพัฒนาทักษะบริการ 
 

(เงินรายได้) 
100,000 

ตลอดปงีบประมาณ 

37. โครงการทุนการศึกษา (เงินรายได้) 
100,000 

ตลอดปงีบประมาณ 
 

SSAP5-13 
SSAP5-18 
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เป้าประสงค์ G 1.3 สร้างและพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต    
 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

7 จํานวนหลักสตูรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิตที่ผ่านการรับรอง 

2 7. พัฒนากระบวนการจัดทําหลกัสูตร 38. จัดระบบสนับสนุนคณะกรรมการ
จัดทําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิตให้พัฒนาหลักสตูรไดแ้ล้วเสรจ็ใน
เวลาที่กําหนด 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ - รองคณบดีฝา่ยวชิาการ
และวิจัย 

    39. โครงการพัฒนาหลกัสตูรพยาบาล 
ศาสตรมหาบัณฑิต    

(เงินรายได้) 
20,000 

ตลอดปงีบประมาณ 
 

SSAP1-06 

   8. เตรียมความพร้อมต่อการเปดิหลกัสูตร 40. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
และบุคลากรประจําหลักสูตร 

(เงินรายได้) 
330,000 

ตลอดปงีบประมาณ 
 

SSAP1-06 

     41. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้ในระดับบณัฑิตศึกษา 

(เงินรายได้) 
80,000 

ตลอดปงีบประมาณ  

SSAP1-06 

    42. โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต    

(เงินรายได้) 
20,000 

ตลอดปงีบประมาณ  
SSAP1-06 

8 จํานวนนสิิตในหลักสตูรมหาบัณฑติ 30 9. สรา้งระบบการประชาสัมพันธ์หลกัสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 

43. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสตูร
พยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 

(เงินรายได้) 
50,000 

ตลอดปงีบประมาณ SSAP1-06 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

เป้าประสงค ์G 1.4 ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีความเป็นนานาชาติ 
 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ งบประมาณ 
ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

9 จํานวนเครือข่ายสถาบันการศึกษา
ระดับอาเซยีนที่มีการลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการ 

2 10. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับอาเซียน 
 

44. กิจกรรม/โครงการความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันทางการพยาบาลใน
ภูมิภาคอาเซียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ - คณะกรรมการวิเทศ
สัมพันธ ์

10 จํานวนกจิกรรมที่ทําร่วมกับ
เครือข่ายสถาบันทางการพยาบาล
ในต่างประเทศ 

2 11. เพิม่ช่องทางการทํากิจกรรมรว่มกับ
เครือข่ายสถาบันทางการพยาบาลใน
ต่างประเทศ 

45. โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนกับ
สถาบันการศึกษาพยาบาลในระดับ
อาเซียน 

(เงินแผ่นดิน) 
100,000 

มิถุนายน – กรกฎาคม 
2564 SSAP4-07 

    46. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตชาว
ต่างประเทศ 

(เงินรายได้) 
50,000  

มกราคม – พฤษภาคม 
2564 

SSAP4-02 
SSAP4-03 

    47. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตสาขา
พยาบาลศาสตร์กบัมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ 

(เงินรายได้) 
100,000  

เมษายน – พฤษภาคม 
2564 SSAP4-07 

11 ร้อยละของนิสิตชั้นปี 3 มีคะแนน
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 ขึ้นไป 

70 12. พัฒนาทักษะด้านภาษาให้กบันิสิตและ
บุคลากร 

48. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ตามสมรรถนะของแต่ละคน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ  

12 จํานวนอาจารย์ที่ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ดา้นการเรียนการสอน
และการวิจัยกับสถาบันการศึกษาที่
มีคุณภาพอย่างนอ้ย 1 ภาค
การศึกษา 

1  49. เสริมสรา้งประสบการณ์อาจารย์กับ
สถาบันการศึกษาพยาบาลในระดับ
อาเซียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ  

    50.โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาตา่งประเทศตามสมรรถนะของนิสิต
และบุคลากร 

(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  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

1 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่
บนฐานข้อมูล  SCOPUS 
 

ไม่น้อยกว่า 2 
บทความ 

1. สนับสนุนการสร้างงานวจิัย/นวัตกรรม
คุณภาพสงูสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ และเพิ่มคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
 

1. โครงการสร้างแรงบันดาลใจและ
พัฒนาศักยภาพการตีพมิพ์เผยแพร่
ผลงานระดับนานาชาติ (SCOPUS) 
- เชิญผู้ทรงคุณวฒุิเป็นที่ปรึกษา 
(Mentor) ประเมินคุณภาพ manuscript 
ที่คาดว่าจะได้รบัตพีมิพ์ หรือร่วม
จัดเตรียมและตีพมิพ์ manuscript 

(เงินแผ่นดิน) 
35,000 

 
 
 
 

 

มิถุนายน 2564 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
 
 
SSAP2-01 

2 จํานวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่
บนฐานข้อมูล TCI  

ไม่น้อยกว่า 
12 บทความ 

2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความและเพิ่มประสบการณ์
เตรียมบทความวจิยัให้มีโอกาสได้รับการ
ตีพิมพ์ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ 
- .เชิญวิทยากรจากวารสารตา่งๆเพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนและการวิจารณ์
บทความต้นฉบับที่ส่งตีพิมพ์วารสาร 

เงินอุดหนุน
โครงการวิจัย
(เงนิรายได้) 

13,800  
 

ตุลาคม 2563  
SSAP2-05 
SSAP2-06 

 

เป้าประสงค์ G 2.2 สนับสนุนบคุลากรให้ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 
 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

3 ร้อยละของอาจารยที่ได้รับทุนวิจัย์ 
จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจํานวนอาจารย์
ประจําทั้งหมด 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 

3. สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยหรอื
นวัตกรรมสาํหรับบุคลากร 

3. การให้ทุนสนับสนุนการทําวจิัยหรือ
นวัตกรรมสาํหรับบุคลากร 

เงินอุดหนุน
โครงการวิจัย
(เงินรายได้) 
799,900 

ตลอดปงีบประมาณ - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

SSAP2-09 

    4. โครงการอบรม สร้างเสรมิ สง่เสรมิ
ความรู ้และการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

(เงินแผ่นดิน) 
40,000 

ธันวาคม 2563 
SSAP2-01 
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

   4. ส่งเสริมความร่วมมือเรื่องงานวจิยัระหว่าง
คณะฯ กับสถาบันภายนอก  

5. กจิกรรมความร่วมมือสร้างพันธมติร

ร่วมวจิัยและตพีิมพ์เผยแพร่งานวจิัย  

      - จัดทําฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ของนักวจิัย 
      - นําเสนอทีมนักวิจัยแก่หน่วยงาน
ภายนอก 

(เงินแผ่นดิน) 
5,000 

ตลอดปงีบประมาณ - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
 
 
SSAP2-03 

 

เป้าประสงค์ G 2.3 ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคณุค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

4 จํานวนผลงานวิจยัหรืองานสร้าง
สรรค์หรือนวัตกรรมที่ยื่นขอหรือได้
รับความคุ้ม ครองทรัพย์สินทางปั
ญญาหรือการอนญุาตให้ใช้สิทธิใน
เทคโนโลยีหรือการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ 

ไม่น้อยกว่า 1 
ผลงาน 

5. ส่งเสริมความร่วมมือเรื่องการพัฒนา
ผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
กับสหสาขาวิชาชีพ  

6. กิจกรรมส่งเสรมิการเข้ารว่มประชุม/
อบรมการพัฒนานวัตกรรมกบัสหสาขา
วิชาชีพ/ SME startup 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

   6. เพิ่มช่องทางการเผยแพรผ่ลงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์หรอืนวัตกรรมทั้งในบุคคล
ทั่วไปและนักวิชาการ 
 

7. กิจกรรมแลกเปลี่ยน link ข่าว
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมระหว่างภาคีเครือข่ายวจิัย 
    - ประชาสัมพนัธ์และลงทะเบียน
นักวิจัยใน google scholar 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ  

 

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  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

1 ร้อยละของชุมชนมีการสร้างกลุ่มใน
การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
 

50 1. เสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ดูแลสุขภาพแบบมีส่วนรว่ม 

1. โครงการ share and learn จาก
ประสบการณแ์ละแนวทางการพัฒนา
โครงการบริการวชิาการที่ตอบสนอง
นโยบาย SDGs 

(เงินแผ่นดิน) 
20,000 

พฤษภาคม 2564 - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการ 
 
SSAP3-03 
 

    2. โครงการพัฒนาคุณภาพการดูและ
สุขภาพภาวะโภชนาการและพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยโดยใช้ครอบครัวเป็น
ศูนย์กลางของผูป้กครองและครูพี่เลีย้ง 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

ตลอดปงีบประมาณ  
 
 
SSAP3-01-02-03 

    3. โครงการพัฒนาการดูแลผูสู้งอายุระยะ
ยาว โดยดําเนินจดักิจกรรมย่อย 3 
กิจกรรม 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

ตลอดปงีบประมาณ  

    4. โครงการให้บรกิารวิชาการแบบมีส่วน
ร่วม สานสายใย 3 วัยผูกพัน 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

ตลอดปงีบประมาณ  

 

เป้าประสงค์ที ่G 3.2 เพิ่มพนูความรูค้วามสามารถให้กับบุคลากรด้านการพยาบาลให้มีคุณภาพในการดูแลสขุภาพ และตอบสนองความต้องการของสังคม 
 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับดี
มาก ของบังคับบญัชาหรือนายจ้าง 
ต่อคุณภาพผู้เข้าอบรม 

≥4 2. การพัฒนาระบบและกลไกบริการวิชาการที่
สร้างรายได ้(โครงการบริการวิชาการเป็นครั้ง
คราว : หลกัสูตรเฉพาะทาง หลักสตูร
ประกาศนียบัตร) 

5. สรา้งหลกัสูตรการให้ความรู้ด้านการ
พยาบาลและบริการให้กับประชาชนและ
ผู้สนใจ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ตลอดปงีบประมาณ - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
และบริการวิชาการ 
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

    6. กจิกรรมสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ
ทางบรกิารวิชาการกับภาครัฐและเอกชน
ทั้งในและตา่งประเทศ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ตลอดปงีบประมาณ  

    7. โครงการจดัประชุม 
วิชาการประจาํปีรว่มกับเครือข่ายบรกิาร
วิชาการทั้งในและต่างประเทศเพื่อหา
รายได ้

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
2564 

 

    8. โครงการพัฒนาทักษะนิสิตหลกัสตูร
พยาบาลศาสตร์เพือ่การเสริมสรา้ง
ศักยภาพชุมชนในการจัดการดา้นสุขภาพ 

(เงินรายได้) 
85,300 

ตลอดปงีบประมาณ - สาขาวิชาการพยาบาล
ชุมชน 
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  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

1 ร้อยละระบบการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx  
(การเรียนการสอน วิจัย บริการ
วิชาการ สนบัสนนุวิชาการ) 

70 1. พัฒนากระบวนการ/ระบบบริหารจัดการ
งานภายในองค์กรให้ไดม้าตรฐาน (การสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาด้าน
ภาษาองักฤษหรือภาษาที่ 3) 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานองค์กรสู่ความเป็นเลิศตาม
เกณฑ์ (EdPEx : PDSA ) 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ 
EdPEx 
กิจกรรมที่ 2 ทบทวนระบบ/
กระบวนการ/แนวปฏิบัติงานตามพันธกิจ 
และงานประจํา (Plan) 
กิจกรรมที่ 3 ติดตามการดาํเนินงาน
พัฒนาการบูรณาการงานตามแผนปฏิบัติ
การ หมวดที่ 1,2,3,6 
กิจกรรมที่ 4 ติดตามการดาํเนินงาน
พัฒนาการบูรณาการงานตามแผนปฏิบัติ
การ หมวดที่ 4,5,7 
กิจกรรมที่ 5 สรุปผลและวางแผนการ
พัฒนาต่อเนื่องการดําเนินงานดา้นการ
เรียนการสอน วจิยั บริการวิชาการ และ
งานสนับสนุนวิชาการ (Act) 
กิจกรรมที่ 6 สื่อสารเสนอผลการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ 
EdPEx   

(เงินแผ่นดิน) 
290,000 

 
 

ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
SSAP6-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2. เพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศจัดระบบข้อมูล
และใช้พัฒนากระบวนการทํางานและการ
จัดการความรู ้

2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน 

(เงินแผ่นดิน) 
100,000 

พฤศจิกายน 2563 – 
มิถุนายน 2564 

- คณะกรรมการองค์กรแห่ง
การเรียนรู ้ 
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

   - การจัดการระบบข้อมลูสาํคัญ
(วิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการ และผลลัพธ ์
การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ 
งานสนับสนุนวิชาการ) ปรึกษาสาํนัก
คอมพิวเตอร์และสื่อของมหาวิทยาลัย 
(Plan) 
   - พัฒนาศักยภาพบุคคลากรแตล่ะงาน
ที่รับผิดชอบงานการเรียนการสอน การ
วิจัย บรกิารวิชาการ และงานสนับสนุน 
เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(จัดสรรคน/ การจดัการวิเคราะห์/ 
จัดเก็บฐานข้อมลู/และนําใช้) โดยเชิญ
วิทยากรจากสาํนักสื่อ และสาํนัก
คอมพิวเตอร์ มศว 
   - ออกแบบระบบข้อมูล และ
ดําเนินการในแต่ละงาน 
   - พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(SAPP6-02) การคัดเลือกระบบ/
โปรแกรมการจัดการข้อมลู (Do) 
   - พัฒนาช่องทางการสื่อสารข้อมูล
สารสนเทศ (SAPP7-01) การเผยแพร่
ข้อมูล เช่น search engine 
optimization ,digital platform (Do) 
   - ตดิตามประเมนิผลและ สรปุการนํา
ใช้ข้อมูล สู่การจัดทําแนวปฏิบัต ิ(Study) 
   - ปรบัปรงุระบบการบริหารจัดการ

ข้อมูลสารสนเทศ (Act) 

- คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SSAP6-06 

2 จํานวนแนวปฏิบตัิที่ดีครบทุกด้าน 
ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย 

4 3. ส่งเสริมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
เกิดแนวปฏิบัติที่ดใีนการทํางาน 

3. โครงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

(เงินแผ่นดิน) 
184,000 

พฤศจิกายน 2563 – 
มิถุนายน 2564 

- ประธานคณะกรรมการ
องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
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ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

2564 

การบริการวิชาการและงาน
สนับสนุนวิชาการ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพการ
ทบทวนงาน/สรปุงานที่ต้องการพัฒนา 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานสถาบันที่เป็น
ต้นแบบการสรา้งวฒันธรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
กิจกรรมที่ 3 จัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การเรียนการสอน วจิัย บรกิาร
วิชาการ และงานสนับสนุนวิชาการ 
กิจกรรมที่ 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้นําเสนอ
กระบวนการ/แนวปฏิบัติ  การทํางาน 
และจัดเก็บเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเพือ่การ
พัฒนางานร่วมกัน 
กิจกรรมที่ 5 ติดตามสรุปงานแนวปฏิบัติ
ที่ดี เกิดประสิทธิภาพของงาน ผลลัพธ์ 
และวางแผนปรับปรุงการพัฒนา 

 
 

 
 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
และประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
SSAP7-06 

    4. โครงการการบริหารพื้นที่บอกเลา่
เรื่องราว 
   - ระดมสมองบริหารพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

(เงินแผ่นดิน) 
50,000 

พฤศจิกายน 2563 – 
มิถุนายน 2564 

 
SSAP7-06 
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เป้าประสงค์ที ่G 4.2 เกิดการสื่อสารและการมีส่วนร่วมภายในองค์กร 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

3 ร้อยละดัชนีความสุข (ความผูกพนั) 
ของคนในองค์กร 

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

5. โครงการสง่เสรมิประสิทธิภาพและ
ความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
Service excellent  ออกแบบการ
พัฒนางานมุ่งผลสมัฤทธิ์ (Plan) 
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานองค์กร
ต้นแบบดา้นการสือ่สาร/ความผูกพนั 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาโดยใช้แนวทาง Eco 
system 
กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์การพัฒนางาน
อย่างบูรณาการสรา้ง engagement and 
product value ที่มุ่งวิสัยทัศน์ (check) 
กิจกรรมที่ 5 สรุปประสิทธิภาพของงาน 
และความสุขการทํางาน (Act) 

(เงินแผ่นดิน) 
100,000 

 

มกราคม – มถิุนายน 
2564 

- รองคณบดีฝา่ยบริหารฯ 
- ผู้อาํนวยการสาํนักงาน
คณบด ี
 
 
 
 
SSAP5-43 
SSAP7-12 

    6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
คุณภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ (OD) 

(เงินรายได้) 
600,000 

ธันวาคม 2563 
 

SSAP5-43 

    7. โครงการจดัทําแผนกลยุทธ์ระยะยาว
และระยะสั้นของคณะพยาบาลศาสตร์ 
ประจําปงีบประมาณ 2565 

(เงินแผ่นดิน) 
240,000 

มิถุนายน 2564  
SSAP6-14 

    8. โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยใน
องค์กร 

(เงินรายได้) 
50,000 

พฤศจิกายน 2563 SSAP6-04 
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เป้าประสงค์ที ่G 4.3 บุคลากรมีศักยภาพเพื่อสนับสนนุการทํางานตามพันธกิจหลัก 

ลําดบั
ที่ 

ตัวชี้วัดหลัก 
เป้าหมาย  

กลยุทธ ์ กิจกรรม /โครงการ 
งบประมาณ ระยะเวลาในการ

ดําเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

/ตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัตกิาร มศว 

4 ร้อยละอาจารย์มีตําแหน่งวิชาการ
สูงขึ้น 

40 5. สรา้งบรรยากาศในการเข้าสู่ตาํแหน่งตาม
สายงาน (สายวิชาการ) 
 

9. โครงการสง่เสรมิศักยภาพอาจารย์ที่มี
ความพร้อมของผลงานวิชาการและ
ผลงานการสอนเข้าสู่ตาํแหน่งวิชาการ 

(เงินแผ่นดิน) 
70,000 

มกราคม 2564 - รองคณบดีฝา่ยบริหารและ
พัฒนาคุณภาพ 
SSAP5-41 

5 จํานวนบุคลากรทีม่ีการเตรียมความ
พร้อมตําแหน่งชํานาญงานพิเศษ
ตามกรอบที่มหาวิทยาลยักําหนด 

0 6. สรา้งบรรยากาศในการเข้าสู่ตาํแหน่งตาม
สายงาน (สายปฏิบัติการ) 

10. คัดเลือกบุคลากรที่มีความพร้อมใน
การเช้าสู่ตาํแหน่งงานตามกรอบ
มหาวิทยาลัย 
- สนับสนุนเวลาในการสร้างผลงานที่ใช้
ประเมินการเช้าสูต่ําแหน่งงานตามเกณฑ์ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ตลอดปงีบประมาณ  - ผู้อาํนวยการสาํนักงาน
คณบด ี

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

 


