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แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์  ปีการศึกษา 2561 

 

 

โดย 

 

 

 

งานนโยบายและแผน 

   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี 
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รายงานผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธานี  วิทยาเขตอุดรธานี 

จุดแข็ง 

(Strengths) 

จุดอ่อน 

(Weaknessess) 

 

     1. บุคลากรทุกระดับมคีวามรับผิดชอบ เสยีสละ และทุ่มเทในการทุ่มเทในการท างาน 

   2.สนับสนุนให้ บุคลากรทกระดับท างานได้อย่างเต็มความสามารถ 

  3. มหีลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของสังคม 

4. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ สรา้งเสริมอัตลักษณ์ คุณธรรม   

  5. มอีาจารย์พยาบาลครบทุกสาขาวิชาทางการพยาบาล  

6. ท าเลท่ีต้ังอยู่ใกลก้ารคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก ท้ังทางบก และทางอากาศ 

7.บัณฑิตท่ีจบจากสถาบันมงีานท ารอ้ยละ 100  
 

 

   1.สัดสว่นอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการต่ าากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

   2. ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพของบัณฑิตผ่าน สภามีจานวนน้อย และต่ ากว่า

เป้าหมาย 

   3. อาจารย์พยาบาลในบางสาขามีจ านวนไม่เพียงพอ 

   4. อาจารย์และ บุคลากรขาดการพัฒนาการส่ือสารภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

   5.งานวิจัยของอาจารย์ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

   6. ระบบสารสนเทศเพื่อใชใ้นการตัดสนิใจ 

ยังไมม่ีประสิทธิภาพเพียงพอ 

โอกาส 

(Opportunities) 

อุปสรรค 

(Threats) 

 

   1. ผู้ใช้บัณฑิตมคีวามเชื่อมั่นในศักยภาพของบัณฑิตท่ีจบจากสถาบัน 

   2. นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการผลติบัณฑิตพยาบาล 

  3.  มหาวิทยาลัย มีระบบท่ีชว่ยส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ท าวิจัย และตพีิมพ์เผยแพร่ 

   4. ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล และแหลง่ฝึกทักษะวิชาชีพ ในเขตจังหวัดอุดรธานี 

และจังหวัดใกลเ้คียงในการเป็น 

  เป็นอย่างดี 

 

   1. มสีถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน เปิดสอนหลักสูตรพยาบาล 

ศาสตรบัณฑิตมากขึน้ 

   2.มแีหลง่ฝึกปฏิบัติงานในทักษะวิชาชีพไมเ่พียงพอในบางสาขาจึงท าให้ไดแ้หลง่ฝึก

ปฏบัิติงานท่ีอยู่ไกลจาก มหาวิทยาลัย 

3. ขาดแคลนอาจารย์พยาบาลในบางสาขา 
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แผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ปี พุทธศักราช 2561 

ปรัชญา : เป็นเลิศทางวิชาการ เป็นพยาบาลท่ีมคีุณธรรม 

ปณิธาน : คณะพยาบาลศาสตรม์ีปณิธานท่ีสอดคลอ้งกับปณิธานของมหาวิทยาลัย มุ่งม่ันท่ีจะผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีความรูคู้่คุณธรรม มคีวามรู้ความช านาญเชี่ยวชาญใน การ

ให้บรกิารดา้นการรักษาพยาบาลการปอ้งกันโรค การสง่เสริมและฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ให้สามารถปรับตัวในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข 

วิสัยทัศน์ :คณะพยาบาลศาสตรเ์ป็นสถาบันการศึกษา ท่ีมุ่งสรา้งบัณฑิตท่ีมคีุณภาพและมคีวามเป็นเลศิทางวิชาการ และมคีวามรู้ดา้นวิชาชีพ เป็นผู้กรอปดว้ยความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม มจีริยธรรมคุณธรรม เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพยาบาลและสุขภาพอนามัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานความรู้ทางการพยาบาลในการ

พัฒนาสังคม และแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยประชาชน 

พันธกจิ : 

1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลให้สามารถเป็นได้ท้ังนักบรหิาร นักวิชาการ และนักบรกิารเป็นคนด ีคนเก่ง และมเีจตคติท่ีดี 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคลอ้งกับความต้องการดา้นสุขภาพอนามัยของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 

3. ท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล และน าผลการวิจัยมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน 

4. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทีทันสมัย มาใชเ้พื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการเรยีนการสอนและบริการวิชาการ 

5. ให้บรกิารวิชาการแก่สังคมและประชาชนทุกระดับ โดยเน้นการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพท้ังด้านรา่งกาย จิตใจ แก่ผู้สูงวัย รวมท้ังเด็กและเยาวชน 

6. สร้างเครอืข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชน 

7. อนุรักษ์ ส่งเสริมและด ารงไว้ ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
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วัตถุประสงค์  

1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

2. เสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตผู้ครองตนอย่างมคีุณธรรมและเป็นผู้น าที่มคีุณภาพของวิชาชีพ 

3. ให้การสนับสนุนรว่มมอืและท าวิจัย และน าผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏบัิติการพยาบาลไดอ้ย่างเหมาะสม 

4. ให้บรกิารวิชาการดา้นสุขภาพท่ีเป็นประโยชนต่์อประชาชน องค์กร และชุมชนในท้องถิ่น 

5. ท านุบ ารุงและสง่เสรมิศิลปวัฒนธรรมท่ีเอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสังคม 

จากผลการประเมนิแผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2560  วันท่ี  1 พฤษภาคม  2561  พบว่า คณะได้ด าเนินการโครงการ และกิจกรรม

ตามแผนไดร้อ้ยละ 88.16  คณะกรรมการจัดท าแผนของคณะฯ จึงไดร้ว่มประชุมและพิจารณา และเสนอข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร ์ในการ

ประชุมคณะกรรมการบรหิาร และปรับปรุงแผนปฏบัิติการ คณะพยาบาลศาสตร ์วันท่ี  1  มถิุนายน  2561  จงึไดม้าซึ่งแผนปฏิบัติการ คณะพยาบาลศาสตร ์ปีการศึกษา 

2561  ดังนี้ 

แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชธานี  วิทยาเขตอุดรธานี ปีการศึกษา 2561 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ กจิกรรม งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 5 8 28 19 25 3,130,000 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2  การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3 5 10 1 10 2,030,000 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม 3 5 5 6 3 145,000 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การอนุรักษ์ท านุบ ารุงและสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 3 6 6 3 3 102,000 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การบริหารจัดการท่ีดี 7 11 15 2 17 375,000 

รวม 21 35 64 31 58  

    

รวมงบประมาณ 

 

5,752,000  บาท 

(ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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ยุทธศาสตร์ที่  1  การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ(งานด้านมาตรฐาน และงานพัฒนานักศึกษา 
เป้าประสงค์ : 

1. บรหิารหลักสูตรตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

2. พัฒนากระบวนการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรยีนยุคศตวรรษท่ี 21 

3. บัณฑิตมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคลอ้งกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

4. สง่เสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา  อาจารย์และศิษย์เก่า 

กลยุทธ์ :  

1. บรหิารหลักสูตรตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 

2. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอนหลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับการจัดการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 

3. .สง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรูด้ว้ยตนเอง และผลิตนวัตกรรมโดยใชเ้ทคโนโลยีเข้ามาเป็นสิ่งสนับสนุน 

4. สง่เสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

5. พัฒนานักศึกษาให้มคีุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์สอดคลอ้งกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

6. พัฒนากิจกรรมนักศึกษาด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างเหมาะสมและครบถ้วนตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

7. สง่เสริมทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรยีนรูข้องนักศึกษาและอาจารย์ 

8. สนับสนุนสง่เสรมิให้นักศึกษาท าการวิจัย และหรอืนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองคค์วามรูแ้ละการเรียนการสอน 

9. สง่เสริมให้มีกิจกรรมรว่มกันระหว่างนักศึกษา  อาจารย์และศิษย์เก่าเพื่อให้เกิดความภาคภูมใิจในสถาบัน 
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กลยุทธ์ 
KPIs 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่  1. บริหารหลักสูตรตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

1.การบรหิารหลักสูตรตาม

เกณฑ์เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ. 

1 มกีารบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร 

ครบทุกข้อ กิจกรรม บริหารหลักสูตร (ก 1 ) ตลอดปี

การศึกษา 

 ฝ่ายวิชาการ 

2 มกีารปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ

ระยะเวลา  

ไม่เกิน 5 ปี 

 

กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาตร

บัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2561 (ก 2 ) 

ต.ค.60-

พ.ค.61 

 

60,000 

ฝ่ายวิชาการ 

3 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร  

 ไม่น้อยกว่า 

3.01 

กิจกรรม การประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร (ก 3) 

ก.ค. 2562 

 

50,000 

 

ฝ่ายวิชาการ 

 4 ผู้สอนมคีุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่

สอน มคีวามรู้และความช านาญใน

เนือ้หาวิชาที่สอน 

รอ้ยละ 100 กิจกรรม สรรหาอาจารย์พิเศษตามควม

ต้องการของสาขาวิชา (ก 4) 

พ.ค. 2561 200,000 ฝ่ายวิชาการ 

 

 5 ในภาคปฏิบัติสัดสวนของอาจารยตอ นัก

ศึกษาเปนไปตามเกณฑ์ 

รอยละ90 กิจกรรม การจัดฝกวิชาปฏบัิติการ

พยาบาล  (ก 5) 

ตลอดปี

การศึกษา 

2,000,000 ฝ่ายวิชาการ 

 

 6 คารอยละของผลงานทางวชิาการของ

อาจารย ผรูับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 20 

กิจกรรม  การพัฒนาผลงานวิชาการ(ก 6) ตลอดปี

การศึกษา 

   200,000 ฝ่ายวิชาการ 

 7 รอยละของอาจารยผรูับผิดชอบหลักสูตร

ท่ี ด ารงต าแหนงทางวิชาการ  

ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 20 

กิจกรรม การสง่เสรมิและพัฒนาอาจารย์

(ก 7) 

ตลอดปี

การศึกษา 

300,000  

(ซ้ าบริหาร) 

ฝ่ายบรหิาร 

 8 รอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรท่ีได

รับ การอบรม/พัฒนา ไม่น้อยกว่า 15 

ชม./ปีการศึกษา 

 

 

 

รอยละ100 



 

แผนปฏิบัติคณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชธานี  วิทยาเขตอุดรธานี  ปีการศึกษา 2561                                                Page 7 

 

 

กลยุทธ์ 
KPIs 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่  2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนยุคศตวรรษที่ 21 

2. พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอน

หลากหลายรูปแบบให้เหมาะ

กับการจัดการเรียนรูใ้น

ศตวรรษท่ี 21 

9 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มเีนื้อหา

ทันสมัย ก้าวทันความกา้วหน้าทาง

วิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เน้น

ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง   

 

 

ผลการ

ประเมนิ

คุณภาพ

หลักสูตรใน

องค์ประกอ

บท่ี 1 

“ผ่าน” 

กิจกรรมก ากับคุณภาพการจัดการศึกษา

ภายใน (ก 8) 

ตลอดปี

การศึกษา 

100,000 ฝ่ายวิชาการ 

 

กิจกรรมจัดการเรยีนการสอนแบบ Active 

Leanings (ก 9) 

ม.ีค. 2562 

 

      - ฝ่ายวิชาการ 

3. สง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้มทัีกษะการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง และผลิต

นวัตกรรมโดยใชเ้ทคโนโลยีเข้า

มาเป็นสิ่งสนับสนุน 

10 มกีระบวนการเรยีนรูท่ี้ตอบสนองต่อการ

พัฒนาผู้เรียนยุคศตวรรษท่ี 21 

นักศึกษา 

ได้รับรางวัล

ในการ

ประกวด

ผลงาน

วิชาการ

อย่างน้อย 

2 รางวัล 

กจิกรรม ส่ ง เ ส ริ ม ก า รส ร้ า ง ส ร รค์

น วั ต ก ร รมด้ า น วิ ช า ชี พ  แ ล ะ กา ร

น า เ ส นอชิ้ น ง า นน วั ต ก ร ร ม ใน เ ว ที

วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ นั ก ศึ กษา (ก 10) 

 

ตลอดปี

การศึกษา 

 

 

30,000 

 

ฝ่ายวิชาการ 

กิ จก รรม เ ต รี ย มคว า มพ ร้ อมด้ า น

เ ทค โ น โล ยี ส า ร สน เ ทศ  ก่ อน เ ปิ ด

ภ า คกา ร ศึกษ า (ก 11) 

ม.ิย. 2561 

 

10,000 ฝ่ายวิชาการ 

กจิกรรม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้

วิชาการส าหรับนักศึกษาและอาจารย์(ก 

12) 

พ.ย. 2561 10,000 ฝ่ายวิชาการ 

โ ค ร งกา ร  ปั จ ฉิ ม นิ เ ท ศ (ค 2) 

 

 

 

 50,000 ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กลยุทธ์ 
KPIs 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 3  บัณฑิตมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 

4. สง่เสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ตามกรอบ มาตรฐานผลการ

เรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  

 

11  มกีิจกรรมสง่เสรมิคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ครอบคลุมผลการเรยีนรู้

อย่างน้อย 5 ดา้น ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

  

 

ผลการ

ประเมนิ

คุณภาพ

บัณฑิตโดย

ผู้ใช้บัณฑิต/

ผู้มสีว่นได้

สว่นเสีย ไม่

น้อยกว่า

3.51 

กจิกรรม  ส ารวจคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้

บัณฑิต/ผู้มีสว่นได้ส่วนเสยี  (ก 13) 

ธ.ค. 2561 

 

 ฝา่ยวิชาการ 

โครงการเตรยีมความพร้อม ก่อนสอบใบ

ประกอบวิชาชีพฯ (ค 3) 

ม.ีค. 2562 

 

85,000 ฝ่ายวิชาการ 

กจิกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

วิชาการส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ (ก

12 ซ้ า) 

ก.พ.2562 

 

ซ้ า ฝ่ายวิชาการ 

กิ จก รรม  เ ต รี ย มค ว า มพ ร้อม

ด้ า นภาษ า อั งกฤษและ

ค ณิตศ า สต ร์ ก่ อ น เ ปิ ดภาค

ก า ร ศึ กษา ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษา ทุ ก ชั้ น

ปี (ก 14) 

ม.ิย. 2561 

 

10,000 ฝ่ายวิชาการ 

5.พัฒนานักศึกษาให้มี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์สอดคล้องกับอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

12 บัณฑิต ได้เข้ารว่มประชุมวิชาการและ

ประกวดผลงานวิชาการ 

   นศ. 

ได้รับรางวัล

ในการ

ประกวด

ผลงาน

วิชาการ

อย่างน้อย 

2 รางวัล 

กจิกรรม  ส่ ง เ ส ริ ม ก า รส ร้ า งส ร รค์

น วั ต ก ร รมด้ า น วิ ช า ชี พ  แ ละ กา ร

น า เ ส นอ ใ น เ ว ที แ ลก เ ปลี่ ย น เ รี ย น รู้

ท า ง ด้ า น วิ ช า ก า ร (ก 12 ซ้ า) 

 

 

 

 

 

 

ตลอดปี

การศึกษา 

 

 

 

ซ้ า 

ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ 
KPIs 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 13 รอ้ยละของผู้สอบความรูเ้พื่อขอขึน้

ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ชั้นหน่ึง ผ่านในปีแรก 

 รอ้ยละ 

100 

 

โครงการเตรยีมความพรอ้ม ก่อนสอบใบ

ประกอบวิชาชีพฯ (ค 3) (ซ้ า) 

ม.ีค. 2562 

 

 

ซ้ า ฝ่ายวิชาการ 

 14 บัณฑิตได้งานท าหรอืประกอบอาชีพ

อิสระ 

รอ้ยละ 100  

 

กิจกรรม ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิต 

 (ก15) 

ธ.ค. 2562 5,000 ฝา่ยวิชาการ 

 15 บัณฑิตได้รับการประเมนิจากผู้ใช้บัณฑิต

ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรี 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า

3.51 

กิจกรรมส ารวจคุณภาพของบัณฑิตตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิปรญิญาตรี 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (ก 16) 

 

ธ.ค. 2562 

- ฝ่ายวิชาการ 

6.พัฒนากิจกรรมนักศึกษา

ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย

อย่างเหมาะสมและครบถ้วน

ตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษา 

16 จ านวนกิจกรรม/โครงการของนักศึกษาที่

เป็นการเสริมหลักสูตรท่ีด าเนินการท้ัง

โดยสถาบันและโดยสโมสรนักศึกษาและ

ครอบคลุมการพัฒนานักศึกษาตาม

ทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21และ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF)โดยใชห้ลัก PDCA

ท่ีครอบคลุมกิจกรรม 5ดา้น ได้แก่ 

    10 

โครงการ 

โครงการ วิชาการ   

1)โครงการอบรมประกันคุณภาพ

การศึกษา(ค 4) 

 2)โครงการ เตรยีมความพร้อม ก่อนสอบ

ใบประกอบวิชาชีพฯ (ค 3) ซ้ า 

 

ม.ิย.61 

 

ม.ีค.62 

 

10,000 

 

ซ้ า 

 

 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา และ

ฝ่ายวิชาการ 

โครงการ กฬีา/ส่งเสริมสุขภาพ 

  1) โครงการกีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่(ค 5) 

  2) โครงการ RTUน่าอยู่และประกวด

ห้องพัก(ค 6) 

3) โครงการ สุขภาพกายสดใสสูงวัยมี

ความสุข (ค 7) 

 

 

ม.ค.62 

ม.ีค..62 

 

  ต.ค.61 

 

30,000 

10,000 

 

30,000 

(งบรว่ม

บรกิารฯ) 

 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กลยุทธ์ 
KPIs 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

    โครงการบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา 

 ส่ิงแวดล้อม 

1 โครงการจิตอาสาดูแลประชาชน 2  (ค8) 

2โครงการจติอาสา (ค.9) 

 

 

ก.ค.61 

ม.ีค.62 

 

 

15,000 

30,000 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

โครงการนันทนาการ 

1)โครงการสุขสันต์วันปีใหม่  (ค 10) 

2)โครงการราตรีสขีาว  (ค 11) 

 

ม.ค.62 

ม.ีค.62 

 

20,000 

20,000 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

โครงการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

1)โครงการสืบสานงานลอยกระทง (ค12)  

2) โครงการรดน้ าขอพรวันสงกานต์ (ค13) 

 

 

  พ.ย.61 

  เม.ย.62  

 

 40,000 

 30,000 

(งบ ท านุฯ) 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

17 จ านวนกิจกรรมวิชาการท่ีพัฒนาทักษะ

ดา้นการสื่อสาร เทคโนโลยี 

3โครงการ 

1 กิจกรรม 

1.โครงการ อบรมประกันคุณภาพ

การศึกษา (ค 4 ซ้ า) 

 

ม.ิย.61 

 

    ซ้ า 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

2โครงการ เตรยีมความพร้อม ก่อนสอบ

ใบประกอบวิชาชีพฯ(ค 3) ซ้ า 

ม.ีค.62     ซ้ า ฝ่ายวิชาการ 

3. กิจกรรม เตรยีมความพร้อมด้าน

ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ก่อนส าหรับ

นักศึกษาทุกชั้นปี (ก 14ซ้ า) 

ม.ิย.61         ซ้ า ฝ่ายวิชาการ 

18 กิจกรรมกฬีา/ส่งเสริมสุขภาพ 

 

3 

โครงการ 

 โครงการกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ 

  1)โครงการกีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่ (ค 14 ) 

 

ม.ค.62 

 

 (ซ้ า) 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กลยุทธ์ 
KPIs 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  2) โครงการ RTUน่าอยู่และประกวด

ห้องพัก (ค 15 ) 

   

เม.ย.62 

 

  (ซ้ า) 

 

 

 19 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา

สิ่งแวดล้อม 

3 

โครงการ 

 โครงการบ าเพ็ญประโยชนห์รอืรักษา

สิ่งแวดล้อม 

 1) โครงการจติอาสาดูแลประชาชน  (ค 8

ซ้ า) 

 

 

ม.ีค.62 

 

 

       ซ้ า 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

 20 กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

3 

โครงการ 

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 1 )โครงการสืบสานงานลอยกระทง(ค 11 

ซ้ า)  

2) โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ (ค 16) 

3) โครงการรดน้ าขอพรวันสงกานต์(ค 12

ซ้ า) 

 

  พ.ย.61 

   

  ต.ค.61 

เม.ย.62 

 

       ซ้ า 

  

  20,000  

       ซ้ า 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

 21 กิจกรรมพัฒนา นักศึกษาเพื่อเตรียม

ความ พร้อมเข้าสูว่ิชาชีพ 

 โครงการ 

  1) โครงการปัจฉิมนิเทศ   (ค 2 ซ้ า) 

 

พ.ค.62 

 

 ซ้ า 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

6. สง่เสริมทรัพยากรและสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรูท่ี้เอื้อต่อ

การเรยีนรูข้องนักศึกษาและ

อาจารย์ 

22 ความพึงพอใจการจัดการทรัพยากร

การศึกษา ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการ

สอน 

 

 ไมนอยกวา 

3.51 

 กจิกรรมพัฒนาระบบการจัดการ

ทรัพยากรการศึกษา(ก 17) 

กจิกรรม พัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล

(ก 19) 

 

โครงการ ประกวดห้องเรยีนสะอาด มาก

 

ม.ิย. 2561 

ม.ค. 2562 

 

ต.ค.-พ.ย. 

2561 

 

 

100,000 

 

 

   10,000 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

และฝ่าย

บรหิาร 
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กลยุทธ์ 
KPIs 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ดว้ยความรู้ คู่ราชธานี    (ค 18) 

 

 

7.สนับสนุนสง่เสรมิให้

นักศึกษาท าการวิจัย และหรอื

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์

ความรู้และการเรียนการสอน 

23 มกีารเผยแพรงานวิจัย หรอืนวัตกรรม

ทางการ พยาบาลของนักศึกษาในระดับ 

ทองถิ่น หรอื ระดับชาติ 

ไม่น้อยกว่า 

2 ผลงาน 

กจิกรรม  ก ากับรายวิชาใหนักศึกษาท า

วิจยั/พัฒนา นวัตกรรม(ก 20) 

ตลอดปี

การศึกษา 

 

 

 

 

10,000 

ฝ่ายวิชาการ 

กจิกรรม สงเสริมการเผยแพรงานวิจัย

หรอืนวัตกรรม ทางการพยาบาลของ

นักศึกษาในระดับทองถิ่นหรือ ระดับชาติ

(ก.21) 

ตลอดปี

การศึกษา 

 

ฝ่ายวิชาการ 

เป้าประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา  อาจารย์และศิษย์เก่า 

8.สง่เสริมให้มีกจิกรรมร่วมกัน

ระหว่างนักศึกษา  อาจารย์

และศิษย์เก่าเพื่อให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในสถาบัน 

24  มโีครงการสรา้งให้เกิดความภาคภูมิใจใน

สถาบันและวิชาชีพ 

2 

โครงการ 

โครงการ 

 1) โครงการมอบหมวก นศ.ปี 2 ( ค 19 ) 

 

 พ.ย.61 

 

20,000 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

โครงการ 

  1) โครงการปัจฉิมนิเทศ   (ค 2 ซ้ า) 

 

พ.ค.62 

 

ซ้ า 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

25 มรีะบบอาจารย์ท่ีปรกึษา มีการให้ข้อมูล

ข่าวสาร แก่นักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

1 

ระบบ 

กจิกรรม พัฒนาระบบอาจารย์ท่ีปรกึษา 

(ก 22) 

ม.ิย.61-

พ.ค.62 

       - ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

26 ผลการประเมนิคุณภาพการให้บริการให้

ปรกึษา บรกิารดา้นข้อมูลข่าวสาร และ

การรับค าร้องเรยีน 

ความพึงพอ

ไม่น้อยกว่า 

3.51 

กิจกรรม  การบรกิารดา้นข้อมูลข่าวสาร

และการรับค าร้องเรยีน  (ก 23) 

ม.ิย.61-

พ.ค.62 

 

- ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กลยุทธ์ 
KPIs 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

27  สนับสนุนให้นักศึกษาที่ได้รับการยกย่อง 

ชมเชย ประกาศเกียรติคุณดา้นวิชาการ 

วิชาชีพ ในระดับชาติ/นานาชาติ 

1 

คน 

กิจกรรมเสนอชื่อนักศึกษาเข้ารับรางวัล

ดา้นวิชาการหรือดา้นวิชาชีพในระดับชาติ  

(ก 24) 

ม.ิย.61-

พ.ค.62 

 

20,000 ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

28 ศิษยเกาไดรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโย

ชน ผานชองทางตางๆ 

1 ช่องทาง กิจกรรม ใหบรกิารขาวสารและความรูท่ี

เปนประโยชน ตอศิษยเกาผานทาง ชอง

ทางตางๆ(ก 25) 

ม.ิย.61-

พ.ค.62 

 

- ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

4 เปาประสงค 

8   กลยุทธ 

          28 ตัวชี้วัด                  25   กิจกรรม 

                19   โครงการ 

 3,130,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์ : 

1. การยกระดับศักยภาพและมาตรฐานงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณะ 

2. มกีารตพีิมพ์ เผยแพร่ และน าเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 

3. มทุีนสนับสนุนงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ 

1. สนับสนุน ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 

2. สง่เสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 

3. สนับสนุนให้มกีารเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ 

4. การใชป้ระโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคก์รและท้องถิ่น 

5. สนับสนุนทุนวิจัย ผลงานวิชาการ และ/หรอืงานสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ KPIs ที่ ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 1 การยกระดับศักยภาพและมาตรฐานงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณะ 

1.สนับสนุนสง่เสริมการ 

ผลิตผลงานวิจัยและผลงาน

ทางวิชาการ 

1 มแีผนยกระดับการพัฒนางานวิจัย

และผลงานวิชาการ 

1 แผน กจิกรรม 

1)จัดท าแผนยกระดับคุณภาพ

งานวิจัยและผลงานวิชาการ(ก 1) 

 

ม.ิย. 61 

 

      - 

ฝ่ายวิชาการ 

 2  จ านวนโครงการเพื่อสง่เสริมการ

ผลิตผลงานวิจัยและผลงานทาง

วิชาการ 

1 โครงการ โครงการ 

1)โครงการพัฒนาศักยภาพการเขียน

บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ใน

วารสาร   (ค 2)  

 

เม.ย. 62 

   

30,000 

ฝ่ายวิชาการ 
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กลยุทธ์ KPIs ที่ ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.สง่เสริมการพัฒนาศักยภาพ

ดา้นการวิจัย 

3 จ านวนแหล่งค้นคว้างานวิจัย 2 แหล่ง กิจกรรม(ก 2) 

1)พัฒนาแหลง่ค้นคว้าข้อมูลงานวิจัย  

ได้แก่   

1. ห้องสมุด  

2.ฐานข้อมูลออนไลน์ 

 

ม.ิย.61-พ.ค.

62 

 

      - 

1.ฝ่ายวิชาการ 

2.ฝ่ายบรหิาร 

3.สนับสนุนให้มีการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

4 

 

รอ้ยละของงานวิจัย และงาน

วิชาการท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ ถ่วง

น้ าหนัก ตามเกณฑ์การประกัน 

คุณภาพ 

รอ้ยละ 20 

ของ

อาจารย์ 

ประจ า 

กิจกรรม 

1) สนับสนุนให้งานวิจัยได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่(ก 3) 

 

ม.ิย.61-พ.ค.

62 

 

   100,000 

1. คณะกรรม 

การวิจัย ฯ 

           

5 

 รอ้ยละของงานวิจัยและงาน

วิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (ท้ังใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ)ถ่วง

น้ าหนักตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพ 

รอ้ยละ 20 

ของ

อาจารย์

ประจ า 

กิจกรรม1) สนับสนุนให้อาจารย์

หลักสูตรผลิตผลงานวิจัยหรือผลงาน

วิชาการและตีพมิพ์เผยแพร่ (ก 4) 

 

ม.ิย.61-พ.ค.

62 

 

- 

1. คณะกรรม 

การวิจัย ฯ 

2.อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

          

6 

จ านวนงานวิจัยและ หรืองานสรา้ง 

สรรค์ท่ีน าใช้ประโยชนต่์อการเรยีน 

การสอน 

  1  เรื่อง กิจกรรม1) ส่งเสริมให้อาจารย์น า 

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อการ 

เรยีนการสอนหรอืบูรณาการการ(ก 

5) 

 

ม.ิย.61-พ.ค.

62 

 

- 

1. คณะกรรม 

การวิจัย ฯ 

 7 จ านวนองค์ความรูท่ี้ได้ จากการ

วิเคราะห์/ สังเคราะห์งานวิจัยและ 

เผยแพร่สู่สาธารณะ 

1 เรื่อง กิจกรรม 

1)การวิเคราะห์/สังเคราะห์งานวิจัย

และเผยแพร่สู่สาธารณะ (ก 6) 

 

 

ม.ิย.61-พ.ค.

62 

 

- 

1. คณะกรรม 

การวิจัย ฯ 
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กลยุทธ์ KPIs ที่ ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. การใชป้ระโยชนจ์ากงานวิจัย

เพื่อพัฒนาองคก์รและท้องถิ่น 

8 จ านวนของงานวิจัยท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ต่อองค์กร และท้องถิ่น 

รอ้ยละ 20 

ของ

งานวิจัย

ท้ังหมด 

กิจกรรม 

1  )สง่เสริมให้อาจารย์น าผลการวิจัย

ไปใช้ประโยชนต่์อองค์กรและท้องถิ่น

(ก 7) 

 

ม.ิย.61-พ.ค.

62 

 

- 

1. คณะกรรม 

การวิจัย ฯ 

เป้าประสงค์  3  มีทุนสนับสนุนงานวิจัย ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 

5.สนับสนุนทุนวิจัย ผลงาน

วิชาการ และ/หรอืงาน

สร้างสรรค์ 

9 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย 

ต่ออาจารย์ประจ า 

50,000 

บาท/คน 

กิจกรรม  

  1)สนับสนุนให้อาจารย์เสนอ 

โครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับทุน 

สนับสนุนการวิจัยของมหา 

วิทยาลัย  และจากภายนอก (ก 8) 

 

ม.ิย.61-พ.ค.

62 

 

1,900,000 

1. คณะกรรม 

การวิจัย ฯ 

 10 จ านวนงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

ภายนอก 

1  งานวิจัย กิจกรรม   

   1) จัดหาแหลง่ทุนสนับสนุนการ

วิจัยจากภายนอก(ก 9) 

  2)เสนอโครงการเพื่อขอรับทุน

สนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 

(ก 10) 

 

ม.ิย.61-พ.ค.

62 

- 1. คณะกรรม 

การวิจัย ฯ 

3 เป้าประสงค์ 

5 กลยุทธ์ 

10 KPIs   10 กิจกรรม 

1 โครงการ 

 

     รวม

งบประมาณ 

 

2,030,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ : 

1. สร้างความสัมพันธ์อันด ีเป็นท่ีพึ่งทางวิชาการของชุมชนและสังคม ให้บรกิารวิชาการบนพืน้ฐานความรูท้างวิชาการ 

2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ส่งเสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการช่วยเหลือและพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบการบรกิารจัดการ การบริการวิชาการแก่สังคม 

2. มกีารบูรณาการ การบรกิารวชิาการเข้ากับงานวิจัยหรือการเรยีนการสอน 

3. สง่เสริมให้อาจารย์และนักศึกษาน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง 

4. ให้บรกิารวิชาการท่ีหลากหลายรูปแบบโดยมีเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนและตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

5. สง่เสริมให้ส านักบรกิารวิชาการของมหาวิทยาลัย มีบทบาทในการด าเนินงานการชี้น า และ/หรอืแก้ปัญหาสังคมภายนอกสถาบัน 

กลยุทธ์ KPIs ที่ ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 

งบประม

าณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างความสัมพันธ์อันด ีเป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนและสังคม ให้บริการวิชาการบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ 

1.พัฒนาระบบการบรกิาร

จัดการ การบรกิารวิชาการแก่

สังคม 

         1 มแีผนบริการวชิาการแก่

สังคม 

1 

แผน 

กิจกรรม ส ารวจความต้องการ

และจัดท าแผนบรกิารวิชาการแก่

สังคม(ก.1) 

 

   ม.ิย.61 

2,500 ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

 2 มฐีานข้อมูลในการเผยแพร่

องค์ความรูท่ี้ได้จากการ

บรกิารวิชาการ 

1 

ฐานข้อมูล 

กิจกรรม 

พัฒนาฐานข้อมูลทางเวบไซต์ใน

การเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีไดจ้าก

การบริการวชิาการ(ก.2) 

 

 

ม.ิย.61-พ.ค.62 

 

 2,500 

  ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กลยุทธ์ KPIs ที่ ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 

งบประม

าณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

2.มกีารบูรณาการบรกิาร

วิชาการเข้ากับงานวิจัยหรือ

การเรยีนการสอน 

3 จ านวนโครงการการบรกิาร

วิชาการท่ีบูรณาการเข้ากับ

การวิจัยและ/หรอืการเรียน

การสอน 

3 

โครงการ 

1.โครงการ วัยเด็กสดใส 

 ใส่ใจพฒันาการ  ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลหนองบัว (บูรณาการ

กับวิชาการพยาบาลเด็ก 2 (ค.1) 

 

2.โครงการ ดูแลนมแม่เพื่อ

สุขภาพลูกด้วยสมุนไพรไทย 

(บูรณาการกับวิชามารดาทารก ) 

(ค.2) 

 

3.โครงการ สุขภาพกายและจติ

สดใส สูงวัยมีความสุข (บูรณา

การกับวิชาการพยาบาล

ผู้สูงอายุ) (ค.3)  

 

4.โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้าร

จัดการเรยีนการสอนแบบบูรณา

การพันธกิจเพื่อถอดบทเรยีน

รว่มกัน (ค.4) 

5.โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้าร

จัดการเรยีนการสอนแบบบูรณา

 

  ก.ค.61 

 

 

 

   ก.พ.62 

 

 

 

 

 เม.ย. 62 

 

 

 

 

เม.ย.62 

 

 

 

เม.ย.62 

 

25,000 

 

 

 

25,000 

 

 

 

 

30,000 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

10,000 

 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กลยุทธ์ KPIs ที่ ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 

งบประม

าณ 
ผู้รับผิดชอบ 

การพันธกิจเพื่อถอดบทเรยีน (ค.

5) 

 

3.สง่เสริมให้อาจารย์และ

นักศึกษาน าความรูไ้ปถ่ายทอด

แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง 

4 ระดับความส าเร็จของผลการ

เรยีนรูแ้ละเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 

ไม่น้อย

กว่า3.51 

กิจกรรมประเมนิความส าเร็จของ

ผลการเรยีนรูแ้ละเสริมสรา้ง

ความเข้มแข็งของชุมชนหรอื

องค์กรภายนอก (ก 3 ) 

 

    พ.ค.62 

  

     - 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

    1.โครงการให้ความรูเ้กี่ยวกับบุหรี่ 

สุรา และยาเสพติด  กองบิน 23 

อุดรธานี (ค. 6) 

 

2.โครงการ วัยเด็กสดใส 

 ใส่ใจพัฒนาการ  (ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลหนองบัว) (ค.1) 

ซ้ า 

 

3.โครงการ สุขภาพกายและจติ

สดใส สูงวัยมีความสุข(ค.3)ซ้ า 

 

 

 

 

  ม.ิย.61 

 

 

 

  ก.ค.61 

 

 

 

 

 เม.ย. 62 

 

 

30,000 

  

 

 

ซ้ า 

 

 

 

 

 ซ้ า 

 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กลยุทธ์ KPIs ที่ ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 

งบประม

าณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 

 

  เป้าประสงค์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม สง่เสริมให้ชุมชนมีศักยภาพในการช่วยเหลอืและพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

4.ให้บรกิารวชิาการที่

หลากหลายรูปแบบโดยมี

เครอืข่ายความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาครัฐหรอื

ภาคเอกชนและตอบสนอง

ความต้องการของชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง 

5 จ านวนของโครงการ/กิจกรรม

ท่ีร่วมมอืกับหน่วยงานภาครัฐ

หรอืภาคเอกชนในการ

ให้บรกิารวิชาการแก่ชุมชน 

2 

โครงการ 

 

 

1.โครงการให้ความรูเ้กี่ยวกับบุหรี่ 

สุรา และยาเสพติด (กองบิน 23 

อุดรธานี) (ค. 6) ซ้ า 

 

2.โครงการ วัยเด็กสดใส 

 ใส่ใจพัฒนาการ (ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลหนองบัว)  (ค 1 ซ้ า) 

 

  

 

    ซ้ า 

 

 

 

 

ซ้ า 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

3 เป้าประสงค์ 

4 กลยุทธ์ 

5 KPIs   3 กิจกรรม 

6 โครงการ 

 145,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ท านุบ ารุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 
เป้าประสงค์ : 

1. สร้างองค์ความรู ้และปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ท านุบ ารุง ตลอดจนสง่เสรมิการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยของท้องถิ่นอย่างจริงจัง 

2. สง่เสริมภาระงานดา้นอ่ืนๆด้วยโครงการ/กิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม 

3. สร้างเสริมความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

2. พัฒนาการบูรณาการงานดา้นท านุศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

3. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. พัฒนาการเผยแพร่กจิกรรม/โครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

5. พัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ 
KPIs 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 

งบประม

าณ 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้และปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ท านุบ ารุง ตลอดจนส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยของท้องถิ่นอย่างจริงจัง 

1.พัฒนาระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม/หรือภูมิ

ปัญญาไทยและด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 

1 มแีผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม/หรอืภูมิปัญญาไทย 

1 

แผน 

กิจกรรมจัดท าแผนงานการดา้น

การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม(ก 1) 

 

ม.ิย.61 

 

- 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

เป้าประสงค์ที่  2 ส่งเสริมภาระงานดา้นอ่ืนๆด้วยโครงการ/กิจกรรม 

2.พัฒนาการบูรณาการงานดา้น

ท านุศิลปะและวัฒนธรรม/หรือภูมิ

ปัญญาไทยกับการเรยีนการสอน

และกิจกรรมเสรมิหลักสูตร และ

2 จ านวนกิจกรรม/โครงการดา้นท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม/หรือภูมิ

ปัญญาไทยกับ 

-การจัดการเรยีนการสอน 

1 

โครงการ 

โครงการ 

 1)โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมอิสาน

สบืสานความเป็นไทย(บูรณาการสู่

วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 (ค1) 

 

   พ.ค.62 

 

30,000 

 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กลยุทธ์ 
KPIs 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 

งบประม

าณ 
ผู้รับผิดชอบ 

การสร้างเสริมสุขภาพ -กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

-การสร้างเสริมสุขภาพ 

  1)โครงการสืบสานงานลอยกระทง

(ค 2) 

พ.ย.61 40,000 ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

เป้าประสงค์ท่ี  3.สร้างเสริมความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ/หรอืภูมิปัญญาไทย 

3.สง่เสริมและอนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม

ท้องถิ่น/หรือภูมปัิญญาไทย 

      3 จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริม

และอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม

ไทย/หรือภูมปัิญญาไทยและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีจัดให้กับ

นักศึกษา 

2 

กิจกรรม 

    

โครงการรดน้ าขอพรวัน

สงกรานต์(บูรณาการกับกิจกรรม

เสริมหลักสูตร)   (ค 3) 

   12 เม.ย.62 30,000 ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

4.พัฒนาการเผยแพร่กจิกรรม/

โครงการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมต่อสาธารณชน/หรือภูมิ

ปัญญาไทย 

      4 จ านวนช่องทางในการ

ประชาสัมพันธ์กจิกรรม/โครงการ

ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม/

หรอืภูมิปัญญาไทยต่อสาธารณชน 

3 

ช่องทาง 

กิจกรรม (ก 2 ) 

  1)Web RTU 

   2)จัดบอรด์ 

   3) Facebook ชมรมถา่ยภาพ 

RTU 

 

ม.ิย.61-พ.ค. 

62 

 

 

   1,000 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

5.พัฒนาสุนทรยีภาพในมติิทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม/หรือภูมิ

ปัญญาไทย 

  5 จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ี

บุคลากรมสีว่นรว่มและก่อให้เกิด

วัฒนธรรมท่ีดีในองค์กร 

1 กิจกรรม โครงการรดน้ าขอพรวัน

สงกรานต์(บูรณาการกับกิจกรรม

เสริมหลักสูตร)   (ค 3) ซ้ า 

 

เม.ย.62 

 

     ซ้ า 

 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 

 6 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร

และนักศึกษาในการพัฒนา

สุนทรยีภาพในมติิทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ไม่น้อย

กว่า 3.51 

กจิกรรมส ารวจความพึงพอใจ

ของบุคลากรและนักศึกษาในการ

พัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

(ก 3) 

 

   พ.ค.62 

 

   1,000 

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษา 
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กลยุทธ์ 
KPIs 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 

งบประม

าณ 
ผู้รับผิดชอบ 

3 เป้าประสงค์ 

5 กลยุทธ์ 

6 KPIs   3 กิจกรรม 

3 โครงการ 

 102,000  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารจัดการที่ดี 

เป้าประสงค์ : 

1. มรีะบบการบรหิารจัดการองค์กรท่ีมีประสทิธิภาพมคีวามคล่องตัวและโปร่งใสโดยใช้หลักการธรรมาภิบาล(Good Governance) 

2. มกีารพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลกรมีคุณภาพ มคีุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการและองคค์วามรู้ทักษะประสบการณ์ท่ีสูงขึน้ 

3. มกีารจัดการความรูเพื่อน าสูองคกรแหงการเรยีนรู  

4. มรีะบบบริหารจัดการความเสี่ยง 

5. ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  

6. มรีะบบกลไกในการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและตรวจสอบอย่างมปีระสิทธิภาพ 

7. สนับสนุนและสง่เสรมิให้การประกันคุณภาพเป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการบรหิาร 

กลยุทธ์ 

1. จัดระบบบรหิารจัดการโดยน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ 

2. มรีะบบการบรหิารจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีดี 

3. สง่เสริมและพัฒนาบุคลากรให้มศัีกยภาพและขีดความสามารถท่ีสูงขึน้ 

4. มกีารจัดการความรูในองค์กร 

5. พัฒนาระบบการบรหิารการเงินและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาระบบบรหิารความเสี่ยงให้ตอบสนองต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 

7. มรีะบบการสื่อสารในองค์กรอย่างท่ัวถึงและหลากหลายรูปแบบ 

8. มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ 



 

แผนปฏิบัติคณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชธานี  วิทยาเขตอุดรธานี  ปีการศึกษา 2561                                                Page 

24 

 

 

9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

10. บูรณาการระบบประกันคุณภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานไปสูก่ารพัฒนางานประจ า 

 

 

 

 

กลยุทธ์ 
KPIs 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

เป้าประสงค์ที่ 1 มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มปีระสิทธิภาพ มีความคล่องตัวและโปร่งใส  โดยใช้หลักการของธรรมาภิบาล (Good Governance) 

1.พัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

บรหิารงานท่ีมี

คุณภาพ  ทันสมัย

และมปีระสิทธิภาพ 

1  มกีารประเมินผลการปฏิบัตงิานของผูบรหิาร 

อาจารยและบุคลากรทุกระดับ 

ไม่น้อย

กว่า 3.51 

กจิกรรมประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผู

บรหิารอาจารยและบุคลากรทุกระดับ(ก 1) 

เม.ย.62  

 

ฝ่ายบรหิาร 

กจิกรรมพัฒนาผู้บรหิาร อาจารย และ 

บุคลากร(7,500 /คน) (ก 2) 

ตลอดปี

การศึกษา 

300,000 ฝ่ายบรหิาร 

เป้าประสงค์ที่ 2 มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลกรมีคุณภาพ มคีุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการและองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ที่สูงขึ้น 

2.มรีะบบการ

บรหิารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลท่ีดี 

2 รอยละของอาจารยประจ าหลักสูตรมี 

คุณสมบัติครบตามก าหนดในมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับปริญญาตร ีสาขาพยาบาล

ศาสตร 

 100 กจิกรรมการบรหิารอาจารย์และบุคลากร

(ก3) 

ตลอดปี

การศึกษา 

- ฝ่ายบรหิาร 

3 อาจารย์ใหม ่ได้รับการปฐมนิเทศหรอื

ค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน 

รอ้ยละ

100 

กจิกรรมแต่งต้ังอาจารย์พี่เลีย้ง(ก 4) 

 

ตลอดปี

การศึกษา 

 

- ฝ่ายบรหิาร 

กิจกรรมเตรยีมความพร้อมอาจารย์ใหม่(ก ตลอดปี - ฝ่ายบรหิาร 
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กลยุทธ์ 
KPIs 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5) การศึกษา 

4 ระดับความพึงพอใจของอาจารยและบุคลากร

ในดา้นสวัสดกิาร 

ไมนอย 

กวา 3.51 

กิจกรรมการเสริมสรางสวัสดกิารขวัญ

ก าลังใจ อาจารยและบุคลากร(ก. 6) 

 

 

 

ม.ค.-ก.พ.62 งบกลาง

มหาวิทยาลัย 

 

ฝ่ายบรหิาร 

3.สง่เสริมและ

พัฒนาบุคลากรให้มี

ศักยภาพและขีด

ความสามารถท่ี

สูงขึน้ 

5 จ านวนของอาจารย์ท่ีท าต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน กิจกรรม  

สง่เสริมสนับสนุนให้อาจารย์ท าต าแหน่ง

ทางวิชาการ(ก 7) 

 ม.ิย.61-

พ.ค.62 

  50,000  ฝ่ายบรหิาร 

6 จ านวนของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิ

การศึกษาปริญญาเอก 

3 คน กิจกรรมสง่เสรมิสนับสนุนให้อาจารย์

ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (ก 8 ) 

ม.ิย.61-

พ.ค.62 

       - ฝ่ายบรหิาร 

เป้าประสงค์ที่ 3 การจัดการความรูเพื่อน าสูองคกรแหงการเรียนรู 

4.มกีารจัดการ

ความรูเพื่อน าสูองค

กรแหงการเรยีนรู 

7 มโีครงการจัดการความรู้ 2 

โครงการ 

โครงการ จัดการความรู้เรื่องการจัดการ

เรยีนรูส าหรับนักศึกษา ยุค 4.0 (ค 1) 

   ม.ีค.62 5,000 

 

ฝ่ายบรหิาร 

โครงการจัดการความรู้เขียนบทความวิจัย

อย่างไรให้ไดตี้พิมพ์วารสารวิชาการท่ีเป็น

ท่ียอมรับ (ค 2) 

    พ.ค.62     20,000 ฝ่ายบรหิาร 

เป้าประสงค์ที่ 4 มีระบบบริหารจัดการความเส่ียง 

5.พัฒนาระบบ

บรหิารความเสี่ยง

ให้ตอบสนองต่อ

8 มรีะบบและกลไกการบรหิารความเสี่ยง ม ี กิจกรรมบรหิารความเสี่ยง(ก 9) 

 

 ตลอดปี

การศึกษา 

- 

 

ฝ่ายบรหิาร 

9 ความส าเร็จของด าเนินการบริหารจัดการ ระดับ กิจกรรม สรุปรายงานการบริหารความ   ฝ่ายบรหิาร 
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กลยุทธ์ 
KPIs 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาคณะฯ ความเสี่ยง ความเสี่ยง

ลดลงรอ้ย

ละ 80 

เสี่ยง(ก 10)  พ.ค.62      - 

เป้าประสงค์ที่ 5.มรีะบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

6.มรีะบบการ

สื่อสารในองค์กร

อย่างท่ัวถึงและ

หลากหลายรูปแบบ 

10 จ านวนช่องทางของการสื่อสารในองค์กร 2 ช่องทาง กิจกรรม สง่เสริมการสื่อสารภายใน

องค์กรผ่านระบบการสื่อสาร 2 ช่องทาง   

คือ (ก 11) 

1) ประชุม  บอรด์  ประชาสัมพันธ์ 

2) ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

   ม.ิย.61-   

พ.ค.62 

- ฝ่ายบรหิาร 

7.มรีะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการ

บรหิารจัดการท่ีมี

คุณภาพ 

11 มรีะบบสารสนเทศท่ีตอบสนองการบรหิาร

จัดการท่ีมีคุณภาพและการตัดสินใจ 

1 ระบบ กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศการ

บรหิารจัดการเพื่อการตัดสินใจ(ก 12) 

 

ม.ิย.61-

พ.ค.62 

 

      - 

ฝ่ายบรหิาร 

เป้าประสงค์ที่ 6 มีระบบกลไกในการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและตรวจสอบอย่างมปีระสิทธภิาพ 

8.พัฒนาระบบการ

บรหิารการเงินและ

งบประมาณท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

12 มกีารวิเคราะห์การเงินของคณะ 1 แผน กิจกรรม วิเคราะห์การเงินของคณะ (ก 

13) 

พ.ค.62 

 

 - ฝ่ายบรหิาร 

เป้าประสงค์ที่ 7 สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 

9.พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ

13 ด าเนินงานประกันคุณภาพตามหลักPDCA 

สอดคลองกับตัวชี้วัดตามเกณฑของ สกอ.สม

1 กิจกรรมมกีระบวนการติดตามและ

ตรวจสอบผล การด าเนินงานประกัน

 

 ส.ค.62 

 

       - 

ฝ่ายบรหิาร 
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กลยุทธ์ 
KPIs 

ที่ 
ตัวชี้วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 
กจิกรรม/โครงการ 

ระยะ

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษา ศ.สภาการพยาบาลและมหาวิทยาลัย คุณภาพการศึกษาทั้งระดับ หลักสูตร 

ระดับคณะ ระดับสถาบันและสภาการ 

พยาบาล(ก.14 ) 

กิจกรรมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบ

รายงานการ ประเมินตนเอง และกรอกข

อมูล  ในระบบCHE QA Onlineตามก าหนด

(ก.15) 

 

 

ส.ค.62    - ฝ่ายบรหิาร 

10.บูรณาการระบบ

ประกันคุณภาพ

และการประเมนิผล

การปฏิบัติงานไปสู่

การพัฒนางาน

ประจ า 

14 มรีะบบและกลไกในการด าเนนิงานด้านการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อควบคุม ก ากับ 

ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

1 กิจกรรมมรีะบบและกลไกในการด าเนนิ

งานดานการ ประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อควบคุม ก ากับ ติดตามและตรวจสอบ

ผลการด าเนินงาน(ก 16) 

ม.ิย. 61 

ธ.ค.61 

 

- ฝ่ายบรหิาร 

15 มกีารน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามา

ปรบัปรุงการท างานและ/หรือแผนกลยุทธ์ 

 กิจกรรมจัดท าแผนแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement plan)(ก.17) 

 

พ.ค.62 

 

 

- 

ฝ่ายบรหิาร 

7 เป้าประสงค์ 

10  กลยุทธ์ 

15 

KPIs 

  17 กจิกรรม 

 2 โครงการ 

 375,000  

 

 


