
 
 
 
 

 
 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการ (Action Conclusion) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 22 กันยายน 2565 
มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 25 ตุลาคม 2565 



ค าน า 
  

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือถ่ายทอดแผนยุทธ์ศาสตร์ 5 
ปี ของคณะฯสู่การปฏิบัติในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ในการ
ประชุมครั้งที ่2/2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ในแผนฯดังกล่าวประกอบด้วย เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 10 เป้าประสงค์ จ านวนตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 26
ตัวชี้วัด  

ผลการด าเนินงานผลการปฏิบัติราชการ (Action Conclusion) ประจ าปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565) 
  ตัวชี้วัดทั้งหมด     จ านวน   26  ตัวชีว้ัด 
     1. จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปา้หมาย  จ านวน   26  ตัวชีว้ัด    

   2. จ านวนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย  จ านวน     0  ตวัชี้วัด 
ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ   100.00 

   
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ จะมีประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน การก ากับดู การด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ในแผนการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   
21 กันยายน 2565 

 
 
 
 
 
 
 



ผลการปฏิบัติราชการ (Action Conclusion) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์ 
เป้าประสงค์ 1.1 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และมีอัตลักษณ์ตามที่ก าหนด 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สถานะ
ตัวช้ีวัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

1.1 ส่งเสริมและ
ก ากับการจัดการเรยีน
การสอนของหลักสูตร
และการด าเนินงาน
ของคณะให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ 

1.1-1 ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่มีผล
การด าเนินงานของหลักสูตร(ที่
ระบุใน มคอ.2) ในแต่ละ 
ปีการศึกษา  
1.1-2 คณะพยาบาลศาสตร์ผ่าน
การรับรองสถาบันการศึกษาจาก
สภาการพยาบาล 
ทุกปีท่ีรับการประเมิน  

ร้อยละ 90 
(13 ตัวบ่งช้ี) 

 
 

ผ่านการ
ประเมินจาก
สภาการ
พยาบาลปี 
2565 

ร้อยละ 100 
(13 ตัวบ่งช้ี) 

 
 

ผ่านการ
ประเมินจาก
สภาการ
พยาบาลปี 
2565 

บรรลุ
เป้าหมาย 
 
 
 
บรรลุ
เป้าหมาย 
 

-รับการตรวจประเมินจากสภาการพยาบาลในวันท่ี 28-29 มีนาคม พ.ศ. 
2565 
-คะแนนการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร เท่ากบั 
3.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 (วันท่ี 21 กรกฏาคม 2565) 
-คะแนนการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  เท่ากับ 4.14 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 (วันท่ี 9-10 สิงหาคม 2565) 
          

 

1.2 ส่งเสริมการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

1.2-1 ร้อยละของอาจารย์ได้รับ
การเสริมสร้างความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับวิธจีัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 100 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 
 

-อาจารย์เข้าร่วมอบรม/ประชมุเกีย่วกับการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ทางออนไลน์จดัโดยหน่วยงานภายนอก 

 

 1.2-2 ร้อยละของรายวิชา
ทางการพยาบาล 
จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 
 
 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 100 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 
 

-ทุกรายวิชาของคณะพยาบาลศาสตรส์อนแบบ Active Learning  



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สถานะ
ตัวช้ีวัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

 1.2-3 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ผ่านการทดสอบมาตร
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ50 
 

ร้อยละ 100 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 
 

-นักศึกษารุ่น 1 ปี 4 ทั้งหมด 52 คนท่ีเข้ารับการสอบภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลยั (Exist examination) และสอบผ่านทุกคน 

 

 1.2-4 ร้อยละของนักศึกษาท่ี
ผ่านการทดสอบมาตรฐาน 
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 96.15 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 
 

-นักศึกษารุ่น 1 ปี 4 ทั้งหมด 52 คน สอบผ่าน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
96.15 

 

1.3 พัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของ
หลักสตูร และมีอัต
ลักษณ์ของคณะและ
มหาวิทยาลยั 

1.3-1 จ านวนโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ที่สอดแทรก
การพัฒนานักศึกษาให้มี
คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสตูรและมีอตัลักษณ ์
ตามที่ก าหนด 

5 โครงการ 9 โครงการ บรรลุ
เป้าหมาย 
 

1.กิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ “เยาวชนวิถีใหม่ปลอดภยัจากควันบหุรี่” 
ของชมรมนักศึกษาพยาบาลร าไพพรรณสีร้างสังคมไทยปลอดภัยจาก
บุหรี่ (15 มกราคม 2565) 
2. โครงการปฐมนเิทศและ เตรยีมความพร้อมนักศึกษา พยาบาล รุน่ท่ี 4 
ปีการศึกษา 2565 
3. โครงการพยาบาลจิตอาสาสืบสานศาสตร์ 
พระราชาและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม (21 มีนาคม 2565) 
4. โครงการประกวดดาวเดือน คณะพยาบาลศาสตร์ (online) 
5. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการแพทย์และการพยาบาล 
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล ปี 1-3 (รุ่น 1-3) (พฤศจิกายน 2564) 
6. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทางการแพทย์และการพยาบาล 
ส าหรับนักศึกษาพยาบาล ปี 1 (รุน่ 4) (27 กรกฎาคม 2565) 
7.โครงการพัฒนาทักษะดจิิทัล ส าหรับนักศึกษาพยาบาลปี 2 (ธันวาคม 
2564) 
8. โครงการอบรมทักษะการสืบคน้ งานวิจัย บทความวิชาการ ทางการ
พยาบาล และการเขียน 
อ้างอิง (เดือนพฤศจิกายน 2564) 
9.โครงการพัฒนาลูกแม่ไท้พยาบาลร าไพพรรณี ส าหรับนักศึกษา
พยาบาลปี 2 (27-28 กรกฎาคม 2565) 

 

 

1 



 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

สถานะ
ตัวช้ีวัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการประจ า
คณะ 

 1.3-2 จ านวนโครงการที่บูรณา
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมกับ
การเรยีนการสอน/หรือกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

3 โครงการ/
กิจกรรม 

4 โครงการ/
กิจกรรม 

บรรลุ
เป้าหมาย 
 

1. โครงการ/กิจกรรมท่ีบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
พัฒนานักศึกษา จ านวน 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าร าไพรรณี  
- โครงการวันพยาบาลสากล  
2.โครงการ/กิจกรรมทีบู่รณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรยีน
การสอนมี 1 โครงการคือ 
-โครงการมอบหมวกและเข็มชั้นป ีนักศึกษาพยาบาลรุ่น 2 (วันท่ี 19 
กุมภาพันธ ์2565) กับการเรียนการสอนรายวิชามโนมติและทฤษฏีการ
พยาบาล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
เป้าประสงค์ 2.1 ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทางวิชาการ การแก้ปัญหา/พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
      2.2 ผลิตผลงานทางวิชาการทางการพยาบาลที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

สถานะ
ตัวช้ีวัด 

รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

2.1 การส่งเสรมิ
และผลักดันการ
ท าวิจัย  
สร้างนวัตกรรม ท่ี
เป็นความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่น
และสังคม  
และการน าใช้
ประโยชน์  

2.1-1 จ านวนโครงการวิจัย/
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับทุนสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 
 

3 โครงการ 7 โครงการ บรรลุ
เป้าหมาย 

-โครงการวิจัยไดร้ับทุนจากกองทุนวิจัย มรภ ร าไพรรณี จ านวน 1 
โครงการ รวมเงิน 60,000 บาท 
-โครงการวิจัยไดร้ับทุนจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาค
ตะวันออก จ านวน 1 โครงการ รวมเงิน 10,000 บาท 
-โครงการทีไ่ด้รับทุนจากคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 5 โครงการ รวม
เงิน 25,00 บาท 

 

 2.1-2 จ านวนโครงการวิจัย/
นวัตกรรมที่ท าร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2 โครงการ 2 โครงการ บรรลุ
เป้าหมาย 

1.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ
ผู้สูงอาย ุจังหวัดจันทบรุ ี
2. โครงการพัฒนาความรอบรู้และภาวะผู้น าของ อสม. ในการป้องกันโค
วิด จังหวัดชัยภูม ิ

 

 2.1-3 จ านวนโครงการวิจัย/
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน ์

1 โครงการ 1โครงการ บรรลุ
เป้าหมาย 

-โครงการวิจัย ดร ปาหนัน 1 โครงการ 
 

 

2.2 ส่งเสริมการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม 
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 

2.2-1 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ

2 บทความ 
 

10 บทความ 
 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 

-บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร ป ีพ.ศ.2565 
   -TCI 2 จ านวน 1 บทความ 
   -TCI 1 จ านวน 8 บทความ 
   - Proceeding จ านวน 1 บทความ 
 

 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

สถานะ
ตัวช้ีวัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

 2.2-2 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

1 บทความ 3 บทความ 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 
 

-บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ปี พ.ศ.2565 
   - Q1 จ านวน 1 บทความ 
   - Q4 จ านวน 2 บทความ 

 

2.3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ผลงานทาง
วิชาการทางการ
พยาบาล 

2.3-1 จ านวนบทความวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาต ิ

2 บทความ 
 

3 บทความ 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 
 

-บทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสาร ปี พ.ศ.2565 
   - TCI 1 จ านวน 1 บทความ 
   - TCI 2 จ านวน 2 บทความ 
 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
เป้าประสงค์ 3.1 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ไปท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
และสังคมชุมชน 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

สถานะ
ตัวช้ีวัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

3.1 พัฒนาโครงการ
บริการวิชาการที่
ตอบสนอง 
ความต้องการด้าน
สุขภาพของชุมชน
ท้องถิ่นและสังคมและ
การมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา (โครงการแบบ
ให้เปล่า) 

3.1-1 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน
ท้องถิ่นและ/หรือสังคม 

 
 
 
 
 

 

2 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

9 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรลุ
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน 8 โครงการ 
2.โครงการพยาบาลร าไพสูภ้ัยโควดิ-19 จังหวัดจันทบุรี 

 



กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

สถานะ
ตัวช้ีวัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

 3.1-2 จ านวนชุมชนท้องถิ่นที่
ได้รับบริการวิชาการ 

1 ชุมชน 12 ชุมชน บรรลุ
เป้าหมาย 

  

3.2 พัฒนาโครงการ
บริการวิชาการที่
ตอบสนองและแกไ้ข
ปัญหาความต้องการ
ด้านสุขภาพของสังคม 
(โครงการสร้างรายได้) 

3.2-1 จ านวนโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่สร้างรายได ้

2 โครงการ 3 โครงการ บรรลุ
เป้าหมาย 

2.โครงการU2T 3 โครงการ ได้แก ่
   -ต าบลสามพี่น้อง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  
   -ต าบลพลับพลา อ าเภอเมือง จงัหวัดจันทบุร ี
   -ต าบลชากไทย อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุร ี

 
 
 
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 4.1  มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาลและแนวทางมหาวิทยาลัยสีเขียว  (green university) 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

สถานะ
ตัวช้ีวัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

4.1  ระบบการบริหาร
งบประมาณและ 
การเงินตามหลักธรร
มาภิบาล 

4.1-1 ระดับความส าเร็จของ
การเบิกจ่ายงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ
เป้าหมาย 

-เบิกจ่ายงบประมาณไดต้รงก าหนดเวลา 
 

 

 
 
 
 
 



เป้าประสงค์ 4.2 คณะมีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกพันธกิจ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

สถานะ
ตัวช้ีวัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

4.2  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมลูเพื่อการ
ตัดสินใจและการ
ด าเนินภารกิจ 

4.2-1 จ านวนระบบ
สารสนเทศท่ีพัฒนาเพิ่มขึ้น
และสามารถใช้งานได ้
 
4.2-2 ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศ  
 

2 ระบบ 
 
 
 
≥3.51 
จาก 
คะแนน 
เต็ม 5 

5 ระบบ 
 
 
 
>3.51 

บรรลุ
เป้าหมาย 
 
 
บรรลุ
เป้าหมาย 

-ก าลังด าเนินการเช่าซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจให้ครบ 5 ด้านตามเกณฑก์ารรับรองสถาบันของสภาการ
พยาบาล 
 

 

 
 
เป้าประสงค์ 4.3 คณะมีอาจารย์และบุคลากร จ านวนเพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และได้รับการพัฒนา 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

สถานะ
ตัวช้ีวัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

4.3  ระบบการ
สรรหา รักษาไว้  
และพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากร 

4.3-1 ระดับความส าเร็จของการ
บริหารและจดัการใหม้ีสัดส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นไปตาม
เกณฑ ์
4.3-2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะใหม่ ๆ ด้าน
การสอน/วิชาการ/วิจัย 

ร้อยละ 100  
 
 
 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 
 
 
 
ร้อยละ 100 

บรรลุ
เป้าหมาย 
 
 
บรรลุ
เป้าหมาย 

-ผลการประเมินของสภาการพยาบาล คณะมสีัดส่วนอาจารยต์่อ
นักศึกษาตามเกณฑ์คือ ไม่เกิน 1:8 
 
-ผู้บริหารและอาจารยไ์ดเ้ข้าร่วมประชุม/อบรมความรู้ใหม่ๆ อย่างน้อย
คนละ 15 ช่ัวโมง (ทางออนไลน์) 

 

4.3-4 ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา
สมรรถนะใหม่ ๆ ตามสายงาน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 บรรลุ
เป้าหมาย 

- พนักงานสายสนับสนุนไดร้ับการประชุม/สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะในงานอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 4.4 พัฒนาคณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

สถานะ
ตัวช้ีวัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

4.4  ส่งเสริม
และสนบัสนุน
ระบบและกลไก 
การจัดการ
ความรู้ของ
องค์กร 

4.4-1 ระดับความส าเร็จของ
แผนการจดัการความรู้ของ
คณะ 

5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

-มโีครงการจดัการความรู้ 2 โครงการ 
   -ด้านการวิจัย คือโครงการเขียนเอกสารเพื่อขอรับรองจริยธรรมการ
วิจัย 
   -ด้านการจัดการเรียนการสอน คือการพัฒนาการประเมินผลการ
เรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภาพ : 
การตัดเกรดและการท าแบบประเมิน Rubric scoring  

 

 
เป้าประสงค ์4.5 มีระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

สถานะ
ตัวช้ีวัด รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

4.5 พัฒนา
ระบบและกลไก
ประกันคณุภาพ 
การจัดการ
ศึกษาระดับ
หลักสตูรและ 
ระดับคณะ 

4.5-1 ระดับคะแนนผลการเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสตูร 
4.5-2  ระดับคะแนนผลการ
เมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ 

≥3.51 
 
 
≥3.51 
 

3.90 
 
 
4.14 

บรรลุ
เป้าหมาย 
 
บรรลุ
เป้าหมาย 

 -คะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร เท่ากบั 
3.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 (วันท่ี 21 กรกฏาคม 2565)  
 
-คะแนนการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  เท่ากับ 4.14 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 (วันท่ี 9-10 สิงหาคม 2565)  
        

 

 
 
 
 
 
 


