
  
 

แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ คร้ังที่ 7/2565 วันที่ 221 กันยายน 2565 

มติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ คร้ังที่ 2/2565 วันที ่25 ตุลาคม 2565 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์ 
เป้าประสงค์ 1.1 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีอัตลักษณ์ตามที่
ก าหนด 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.1 ส่งเสริมและก ำกับกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนของหลักสูตรและกำรด ำเนินงำนของ
คณะให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของวชิำชีพ 

1.1-1 ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่มีผลกำรด ำเนินงำนของ
หลักสตูร(ท่ีระบุใน มคอ.2) ในแต่ละ 
ปีกำรศึกษำ  
  

ร้อยละ 100 
 
 
 

 -กำรบริหำรหลักสูตร - รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
- คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
- คณะกรรมกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำระดับหลักสตูร 
 

1.1-2 คณะพยำบำลศำสตร์ผ่ำนกำรรับรอง
สถำบันกำรศึกษำจำกสภำกำรพยำบำล 
ทุกปีท่ีรับกำรประเมิน 

ผ่ำนกำรรับรอง - โครงกำรรับกำรตรวจประเมินสถำบันจำก 
สภำกำรพยำบำล ปี 2566 
 

- รองคณบดีฝประกันคณุภำพฯ 
- คณะกรรมกำรเตรียมรับกำร
ประเมินสถำบัน 

 1.1-3 ร้อยละของบัณฑิตทีส่ ำเรจ็กำรศึกษำ 
ตำมระยะเวลำของหลักสูตร 

ร้อยละ 90  - รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
- คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
- กลุ่มวิชำ 

 1.1-4 ร้อยละของบัณฑิตทีส่อบผ่ำนควำมรู ้
เพื่อขอข้ึนทะเบียนประกอบวิชำชีพกำรพยำบำล
และกำรผดุงครรภ์ชั้นหน่ึงในปีแรกท่ีส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ร้อยละ 70 -กิจกรรมพัฒนำข้อสอบเครือข่ำยรำชภัฏเพื่อ
เตรียมสอบใบประกอบวิชำชีพ 
-โครงกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อสอบใบประกอบ
วิชำชีพ ส ำหรับนักศึกษำรุ่น 1 

- รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
- คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
- กลุ่มวิชำ 
- คณะกรรมกำรโครงกำรเตรียม
ควำมพร้อมฯ 

1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำ
ทักษะกำรเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

1.2-1 ร้อยละของอำจำรย์ได้รับกำรเสริมสร้ำง
ควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับวิธีจดักำรเรียนรู้ 
แบบ Active Learning 

ร้อยละ 80 
 

-โครงกำร/กจิกรรมอบรม/สมัมนำ กำรพัฒนำ
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning 
เช่น โครงกำรอบรม Simulation Based 
Learning 

- รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
- คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
 

1.2-2 ร้อยละของรำยวิชำทำงกำรพยำบำล 
จัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning 

ร้อยละ 80 
 

-กำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำทฤษฏีและ
ปฏิบัติแตล่ะชั้นป ี

- คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
- กลุ่มวิชำ 
 



1.2-3 ร้อยละของนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรทดสอบ
มำตรฐำนภำษำอังกฤษตำมเกณฑม์ำตรฐำน 
ของมหำวิทยำลัย 

ร้อยละ 100 
(ของนักศึกษำรุ่นที ่
2 ภำยใน พ.ค. 
2566) 

-แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำพยำบำล ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 

- คณะกรรมกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษ 

1.2-4 ร้อยละของนักศึกษำท่ีผ่ำนกำรทดสอบ
มำตรฐำนทักษะด้ำนคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

ร้อยละ 100 
(ของนักศึกษำรุ่นที่ 
2 ภำยใน พ.ค. 
2566) 

-แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรพัฒนำทักษะดิจิทัล
ส ำหรับนักศึกษำพยำบำล ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 

-คณะกรรมกำรพัฒนำทักษะดิจิทลั 

1.3 พัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของหลักสตูร และมอีัต
ลักษณ์ของคณะและมหำวิทยำลัย 

1.3-1 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพฒันำนักศึกษำ  
ที่สอดแทรกกำรพัฒนำนักศึกษำให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของหลักสตูรและมีอตัลักษณ ์
ตำมที่ก ำหนด 

5 โครงกำร - แผนปฏิบัติกำรด้ำนพัฒนำนักศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 

- ผู้ช่วยคณบดฝี่ำยพัฒนำนักศึกษำ 
- คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 
 

 1.3-2 จ ำนวนโครงกำรที่บูรณำกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมกับกำรเรียนกำรสอน/หรือกิจกรรม
พัฒนำนักศึกษำ 

3 โครงกำร - แผนปฏิบัติกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

- คณะกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
- คณะกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 
- อำจำรย์ผูร้ับผดิชอบวิชำ  

 1.3-3 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ≥3.51 
จำกคะแนนเตม็ 5 

-โครงกำรประเมินผลหลักสูตร - รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 
- คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



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

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
2.1 กำรส่งเสรมิและผลักดันกำรท ำวิจัย  
สร้ำงนวัตกรรม ท่ีเป็นควำมต้องกำรของ
ชุมชนท้องถิ่นและสังคม  
และกำรน ำใช้ประโยชน์  

2.1-1 จ ำนวนโครงกำรวิจัย/นวัตกรรม 
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย 

5 โครงกำร 
 

- โครงกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวจิัย 
 

- คณะกรรมกำรวจิัย 
 

2.1-2 จ ำนวนโครงกำรวิจัย/นวัตกรรม 
ที่ท ำร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัย 

2 โครงกำร 
 

2.1-3 จ ำนวนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์ 1 โครงกำร 
2.2 ส่งเสริมกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงำนวิจัย/นวัตกรรมในระดับชำติและ
นำนำชำติ 

2.2-1 จ ำนวนผลงำนวิจัย/นวัตกรรม 
ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำต ิ
 

10 บทควำม 
 
 

- โครงกำรไปน ำเสนอผลงำนวิจัยและเข้ำร่วม
ประชุมวิชำกำรระดับชำต/ินำนำชำต ิ
-กิจกรรมขอรับรำงวัลกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงำนวิจัย จำก มหำวิทยำลยั 
- กิจกรรมยกย่องชมเชย อำจำรยท์ี่มีผลงำน
ตีพิมพ์เผยแพร ่
- โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรวิจัย
และตีพิมพเ์ผยแพร ่

- คณะกรรมกำรวจิัย 

2.2-2 จ ำนวนผลงำนวิจัย/นวัตกรรม 
ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ 

1 บทควำม 

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงผลงำน
ทำงวิชำกำรทำงกำรพยำบำล 

2.3-1 จ ำนวนบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ ์
ในวำรสำรระดับชำต ิ

2 บทควำม 
 

2.3-2 จ ำนวนหนังสือ/ต ำรำ 1 เรื่อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
เป้าประสงค์ 3.1 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ไปท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่นและสังคมชุมชน 
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
3.1 พัฒนำโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่
ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพของ
ชุมชนท้องถิ่นและสังคมและกำรมสี่วนร่วม
ของนักศึกษำ (โครงกำรแบบให้เปล่ำ) 

3.1-1 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชนท้องถิ่น
และ/หรือสังคม 

 

2 โครงกำร - แผนปฏิบัติกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
- โครงกำรบริกำรวิชำกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 1   
- กิจกรรมให้บริกำรกำรพยำบำลทั้งในและนอก
มหำวิทยำลยั เช่น บูทกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
กำรตรวจคัดกรองโควดิ-19 
- โครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรให้กับ
หน่วยงำนภำยนอกตำมภำรกิจ  

- รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
และบริกำรวิชำกำร 
- คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม  
- นำงสิริพรรณ พสุหริัณย ์
 

3.1-2 จ ำนวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับบริกำรวิชำกำร 2 พ้ืนท่ี - แผนปฏิบัติกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
- โครงกำรบริกำรวิชำกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ 1   
- กิจกรรมให้บริกำรกำรพยำบำลทั้งในและนอก
มหำวิทยำลยั เช่น บูทกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
กำรตรวจคัดกรองโควดิ-19 
- โครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรให้กับ
หน่วยงำนภำยนอกตำมภำรกิจ 

- รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
และบริกำรวิชำกำร 
- คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรแก่
สังคม  
- นำงสิริพรรณ พสุหริัณย ์

3.2 พัฒนำโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่
ตอบสนองและแกไ้ขปัญหำควำมตอ้งกำร
ด้ำนสุขภำพของสังคม (โครงกำรสร้ำง
รำยได้) 

3.2-1 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมที่
สร้ำงรำยได ้

1 โครงกำร - โครงกำรฝึกอบรมหลักสตูรประกำศนียบัตร
ผู้ช่วยพยำบำล รุ่นที1่ 
 

-รองคณบดฝี่ำยประกันคณุภำพและ
บริกำรวิชำกำรพัฒนำ  
-คณะกรรมกำรหลักสูตร
ประกำศนียบตัรผู้ช่วยพยำบำล 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 4.1  มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาลและแนวทางมหาวิทยาลัยสีเขียว  (Green university) 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
4.1  ระบบกำรบริหำรงบประมำณและ 
กำรเงินตำมหลักธรรมำภิบำล 

4.1-1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณที่มีประสิทธิภำพ 
 

ร้อยละ 100 - แผนกำรเงินและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ประจ ำปี งบประมำณ 2565 
 

- คณบดี  
- รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

 
เป้าประสงค์ 4.2 คณะมีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกพันธกิจ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
4.1  ระบบกำรบริหำรงบประมำณและ 
กำรเงินตำมหลักธรรมำภิบำล 

4.2-1 จ ำนวนระบบสำรสนเทศท่ีพัฒนำเพิ่มขึ้น
และสำมำรถใช้งำนได้  
 

1 -เช่ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและฐำนข้อมลู
เพื่อกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินภำรกิจ  
       - ด้ำนกำรวิจัย 
       - ด้ำนกำรบริหำรงำนบคุคล 
       - ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
       - ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
       - ด้ำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
       - ด้ำนครุภัณฑ ์

-รองคณบดฝี่ำยประกันคณุภำพและ
บริกำรวิชำกำร 

4.2-2 คะแนนควำมพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สำรสนเทศ 

≥ 3.51 
จำกคะแนนเตม็ 
5 

 
เป้าประสงค์ 4.3 คณะมีอาจารย์และบุคลากร จ านวนเพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และได้รับการพัฒนา 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
4.3  ระบบกำรสรรหำ รักษำไว้  
และพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกร 

4.3-1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริหำร 
และจัดกำรให้มสีัดส่วนอำจำรย์ต่อนักศึกษำ 
เป็นไปตำมเกณฑ ์

ร้อยละ 100 - โครงกำรทุนต้นเกล้ำปี 2566 
 

- คณบดี  
- รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
และบริกำรวิชำกำร 

4.3-2 ร้อยละของอำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำ
สมรรถนะใหม่ ๆ ด้ำนกำรสอน/วชิำกำร/วิจัย 

ร้อยละ 100 -โครงกำร/กจิกรรม พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร
และอำจำรย ์
- โครงกำร/กิจกรรมพัฒนำอำจำรย์ด้ำนกำร
ปฏิบัติกำรพยำบำล (Faculty practice) 

-รองคณบดฝี่ำยประกันคณุภำพและ
บริกำรวิชำกำร 
-รองคณบดฝี่ำยวิชำกำร 
-คณะกรรมกำรกำรปฏิบัติกำร
พยำบำล (Faculty practice) 

4.3-3 จ ำนวนอำจำรย์ที่ศึกษำต่อ/ส ำเรจ็กำรศึกษำ
ระดับปริญญำเอก 

1 คน - แผนพัฒนำอำจำรย ์ -คณะกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร 



4.3-4 จ ำนวนอำจำรย์ทีเ่สนอขอหรือไดร้ับ
ต ำแหน่งวิชำกำร (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์)  

1 คน - แผนพัฒนำอำจำรย ์ -คณะกรรมกำรพัฒนำบุคลำกร 

4.3-5 ร้อยละของบุคลำกรสำยสนบัสนุน 
ที่ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะใหม่ ๆ ตำมสำยงำน 

ร้อยละ 100 - โครงกำร/กิจกรรมพัฒนำศักยภำพ และ
พนักงำนสำยสนับสนุน 

- คณบด ี
-รองคณบดฝี่ำยประกันคณุภำพและ
บริกำรวิชำกำร  
-รักษำกำรหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

 
เป้าประสงค์ 4.4 พัฒนาคณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
4.4  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบและ 
กลไกกำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร 

4.4-1 ควำมส ำเร็จของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของ
คณะ 

ร้อยละ 100 -โครงกำร/กจิกรรมกำรจดักำรควำมรู้  
    - ด้ำนกำรวิจัย 
    - ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

- คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู ้
- คณะกรรมกำรวจิัย 

 
เป้าประสงค์ 4.5 มีระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
4.5 พัฒนำระบบและกลไกประกนั
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับหลกัสูตร
และระดับคณะ 

4.5-1 ระดับคะแนนผลกำรเมินคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตร 

≥ 3.90 -  โครงกำรตรวจประเมินคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตร 

-รองคณบด/ีผู้ช่วยคณบดฝี่ำย
วิชำกำร 
-คณะกรรมกำรกำรบริหำรหลักสูตร 
-คณะกรรมกำรประกันคณุภำพ
ระดับหลักสตูร 

 4.5-2  ระดับคะแนนผลกำรเมินคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับคณะ 

≥ 4.14 -  โครงกำรตรวจประเมินคณุภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตร 

-รองคณบดฝี่ำยประกันคณุภำพและ
บริกำรวิชำกำร  
-คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
ระดับคณะ 

 
 


