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แผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2563 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์ 
เป้าประสงค์ 1.1 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 และมีอัตลักษณ์ตามท่ีก าหนด 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1.1 ส่งเสริมและก ากับการจัดการเรียนการสอน 
ของหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ 

1.1-1 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร(ที่ระบุใน มคอ.2) ในแต่ละ 
ปีการศึกษา  
1.1-2 คณะพยาบาลศาสตร์ผ่านการรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล 
ทุกปีที่รับการประเมิน  

-โครงการรับการตรวจประเมินจาก
สถาบันการศึกษาพ่ีเลี้ยง 

-โครงการรับการตรวจประเมินสถาบันจาก 
สภาการพยาบาล 

-โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 

-โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ             

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา การบริหารความเสี่ยง  
และการจัดการความรู ้
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

1.2-1 ร้อยละของอาจารย์ได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะเก่ียวกับวิธีจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

โครงการอบรม/สัมมนา การจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของหลักสูตร และมีอัตลักษณ ์
ของคณะและมหาวิทยาลัย 

1.3-1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ที่สอดแทรกการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีอัตลักษณ ์
ตามท่ีก าหนด 

- โครงการการ/กจิกรรม เข้าร่วมประชุมวิชาการ/
น าเสนอผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมของ
นักศึกษา 
- โครงการการ/กจิกรรม พัฒนาจิตอาสาบริการแก่
สังคมของนักศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
- โครงการ/กิจกรรม อบรมนักศึกษา 
ด้านการประกันคุณภาพนักศึกษา 
-  โครงการ/กิจกรรม จัดสง่นักศึกษา 
เข้าร่วมการประกวดระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ 

- คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
  - โครงการงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  

ส่วนภูมิภาค 
-  โครงการ/กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับส านักงาน
เทศบาลต าบลท่าช้าง จันทบุร ี
- กิจกรรมงานแข่งขันกีฬานักศึกษา 
- โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
ก่อนฝึกประสบการณ ์
-  โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ  ยุค 4.0  IT E 
- โครงการเชื่อมความสัมพันธ์ 
- โครงการคัดลือกประกวดดาวเดือนคณะพยาบาลศาสตร์ 

  
 

 1.3-2 จ านวนโครงการที่บรูณาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/หรือ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

- โครงการ/กิจกรรม วันพยาบาลสากล 
- กิจกรรม เข้าค่ายชมพู-เขียว 
- กิจกรรมไหว้คร ู
- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  และวันแม่แห่งชาติ  
- กิจกรรมวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้า
ร าไพรรณี  
- กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต  สมเด็จพระนางเจ้า 
ร าไพพรรณ ี
- กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
- กิจกรรมงานประเพณีว่ิงโปง่ลาน  
- โครงการรับตะเกียงไนติงเกล 

- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
- คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
เป้าประสงค์ 2.1 ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม ทางการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทางวิชาการ การแก้ปัญหา/พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
2.1 การส่งเสริมและผลักดันการท าวิจัย  
สร้างนวัตกรรม ท่ีเป็นความต้องการของชุมชน
ท้องถ่ินและสังคม  
และการน าใช้ประโยชน์  

2.1-1 จ านวนโครงการวิจัย/นวัตกรรม 
ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

โครงการพัฒนาโครงร่างวิจัยเพ่ือขอรับทุน - คณะกรรมการวิจัย 

2.2 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2-1 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
2.2-2 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
ที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

- โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคและ
ทักษะการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ
เพ่ือให้ได้ตอบรับตีพิมพ์ 
-  โครงการน าเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วม
ประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

- คณะกรรมการวิจัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถ่ินและสังคม 
เป้าประสงค์ 3.1 ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ไปท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
และสังคมชุมชน 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
3.1 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง 
ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนท้องถ่ินและ
สังคมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา (โครงการ
แบบให้เปล่า) 

3.1-1 จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา  
ชุมชนท้องถ่ินและ/หรือสังคม 

3.1-2 จ านวนชุมชนท้องถ่ินที่ได้รับ
บริการวิชาการ 

- โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการให้กับ
หน่วยงานภายนอกตามภารกิจ  
- กิจกรรมออกบูธด้านการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
- โครงการ/กิจกรรมภาคีเครือข่ายชุมชน
ส่งเสริมสุขภาพตามศาสตร์พระราชา 

- คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สงัคม
และชุมชน  
-  นางสิริพรรณ พสุหิรัณย์ 
 
- คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สงัคม
และชุมชน  

3.2 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
และแก้ไขปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของ
สังคม (โครงการสร้างรายได้) 

3.2-1 จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
แก่สังคมที่สร้างรายได้ 

-  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผู้ช่วยพยาบาล 
- โครงการนิเทศติดตาม ตรวจประเมิน  
ศักยภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
หน่วยบริการเดิมภาคเอกชน ในพ้ืนที่เขต 6 
ระยอง   
-  โครงการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทุกกลุ่มวัยในจังหวัดจันทบุรี 

-  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
 
-  คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สงัคม
และชุมชน 
 
 
 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 4.1  มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาลและแนวทางมหาวิทยาลัยสีเขียว  (green university) 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
4.1  ระบบการบริหารงบประมาณและ 
การเงินตามหลักธรรมาภิบาล 

4.1-1 ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

-  กิจกรรมตรวจสอบภายใน 
 

-คณบดี  
-รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา 
-รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 

 
เป้าประสงค์ 4.2 คณะมีระบบสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย เช่ือมโยงและครอบคลุมทุกพันธกิจ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
4.2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจและการ
ด าเนินภารกิจ 

4.2-1 จ านวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาเพ่ิมข้ึน
และสามารถใช้งานได้  
4.2-2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

4.2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจและการด าเนิน
ภารกิจ 

- รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา 
- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารความเสี่ยง และการจัดการ
ความรู้ 

 
เป้าประสงค์ 4.3 คณะมีอาจารย์และบุคลากร จ านวนเพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และได้รับการพัฒนา 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
4.3  ระบบการสรรหา รักษาไว้  
และพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 

4.3-1 ระดับความส าเร็จของการบริหาร 
และจัดการให้มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
4.3-2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะใหม่ ๆ ด้านการสอน/
วิชาการ/วิจัย 

-  โครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
และอาจารย์  

- คณบดี 
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

4.3-4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน 
ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะใหม่ ๆ ตามสายงาน 

-  โครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ และ
พนักงานสายสนับสนุน 

- คณบดี 
- รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 4.4 พัฒนาคณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
4.4  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบและกลไก 
การจัดการความรู้ขององค์กร 

4.4-1 ระดับความส าเร็จของแผนการจัดการ
ความรู้ของคณะ 

-  โครงการ/กิจกรรม 
การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร 

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารความเสี่ยง และการจัดการ
ความรู้ 

 
เป้าประสงค์ 4.5 มีระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
4.5 พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ 
การจัดการศึกษาระดับหลักสูตรและ 
ระดับคณะ 

4.5-1 ระดับคะแนนผลการเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
4.5-2  ระดับคะแนนผลการเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 

-  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ             

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารความเสี่ยง และการจัดการ
ความรู้ 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 
เป้าประสงค์ 4.6 ด าเนินการบริหารจัดการภารกิจของคณะตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
4.6 การบริหารจัดการคณะตามแนวปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

4.6-1 ระดับคะแนนผลการด าเนินงานตาม
โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวของคณะ 

- โครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยสีเขียว 
-  กิจกรรม 5 ส. 

-รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
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