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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร
ประจําปงบประมาณ 2561

รอบครึ่งปงบประมาณ
ระยะเวลาตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561

หนวยงาน สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)
ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 414 คน

- ปริญญาตรี (เฉพาะ นศ.รหัส 60) 120 114
(ขอมูลปจจบุัน)

95.00

- ปริญญาโท (อยูระหวางการดําเนินการปรบัปรุงหลักสูตร)

    - สาขาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ 5 ไมรับนักศึกษาใหม
ป 2560

-

    - สาขาการพยาบาลเวชปฏบิัติชุมชน 5

- ประกาศนียบัตร 60 40 66.67

- ปริญญาเอก - - -

• จํานวนหลักสูตรที่เปดสอน หลักสูตร

- ปริญญาตรี 1 1 100

- ปริญญาโท 2 2 100

- ประกาศนียบัตร 1 1 100
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ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)
ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

•  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด คน 38 (ของป 2561)   
ขอมูลจากการอนุมตัิเพิมตามแผนการ

รับนักศึกษา ป 60-64 = 54 คน)

38
(เดือน เม.ย. 
= 40 คน)

100

•  จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา คน

- ปริญญาโท 23 60.53

- ปริญญาเอก 15 39.47

• จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ คน

- ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการในปจจุบัน 8 21.05

- ท่ีอยูระหวางการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการ 1 2.63

ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)ขอมูลพื้นฐานสําคัญ (รายงานเฉพาะกลุมสํานักวิชา)
ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามเวลา (รวม
หลักสูตรวิสาหกิจ)

รอยละ

- ปริญญาตรี รายงานในไตรมาส 3

- ปริญญาโท รายงานในไตรมาส 3

- ปริญญาเอก -

• ภาวะการไดงานทําหรือศึกษาตอของผูสําเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา

รอยละ รายงานในไตรมาส 3

• รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ รายงานในไตรมาส 3
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ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมสํานักวิชา)ตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลสําเร็จของหนวยงาน (กลุมสํานักวิชา)

ตัวชี้วัด หนวย แผน  ผล รอยละ

• รอยละผลสําเร็จการใชระบบ 
WU e-Office (ขอมูล ณ ก.พ.61)

รอยละ 100 93.55 93.55

• รอยละหรือคะแนนประเมิน 5ส 
(ผลตรวจประเมินพื้นท่ีครั้งท่ี 1/61)

รอยละ 5 4.97 99.4

• รอยละผลสําเร็จการดําเนินงานและการใชจาย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําป

รอยละ 100 50.48 50.48

• รอยละของการประหยัดพลังงาน รอยละ - - -

 - คาไฟฟา - - -

-  คาน้ํามัน - - -

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ

สรุปผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐานและตัวชี้วัดยุทธศาสตร

ที่หนวยงานรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเนื้อหา)

ตัวชี้วัดภารกิจพื้นฐาน    

จํานวนโครงการวิจัยใหม 2 5
(เฉพาะทุน
ภายใน)

- ทุนภายในจํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 1,043,300 บาท
- ทุนภายนอก จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ 12,361,750 บาท 
(ทุนภายนอกอยูระหวางรอลงนามสญัญา)
**สรุปอยูในไฟล EXCEL**

โครงการพัฒนาศักยภาพวิจัย 1 1 80
อยูระหวาง
ดําเนินการ

 ดําเนินการแลว 4 กิจกรรม

1.กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพดานวิธีวิทยาเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ
2.กิจกรรมการวิเคราะหอัตราการรอดชีพ
3.กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพดานการวิจัยของคณาจารย
และนักศึกษาสํานักวิชาพยาบาลศาสตร
4.กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพดานวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ
**สรุปอยูในไฟล EXCEL**

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ (ตอ)ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ (ตอ)

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน 
slide ถัดไปจากเนื้อหา)

ตัวชี้วัดภารกิจยุทธศาสตร    

ตัวท่ีวัดท่ี WU-1-1- 1 รอยละ
ของงานวิจัยและสรางสรรคท่ี
ตีพิมพเผยแพรในวารสารตอ
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด

60 รวม 8 เรื่อง
- ระดับชาติ 7 เร่ือง 
- นานาชาติ 1 เรื่อง 

21.05
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ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพ่ิมเติมใน slide ถัดไป
จากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร    
ตัวท่ีวัดท่ี 1 WU 2-1-1 คะแนน
เฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสํานักวิชา

4.51 4.06 90.02
- เมื่อปงบประมาณ 2560 สนว.พยาบาลศาสตรไดรับผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสํานักวิชาฯ เทากับ 4.06 
- ปงบประมาณ 2561 ผลคะแนนการประเมินตนเองฯ ระดับ
สํานักวิชาฯ เทากับ 4.53 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูงยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจาก
เนื้อหา)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร    
ตัวท่ีวัดท่ี 4 WU 2-4-7 
รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญา
เอก

> 60 15 คน 39.47

 ตัวชี้วัดท่ี 5  WU2-4-8
รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

> 40 8 คน 21.05
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง(ตอ)ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง(ตอ)
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ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยากรสมันใหมเพื่อมุงสูความเปนสากลยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยากรสมันใหมเพื่อมุงสูความเปนสากล

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจาก
เนื้อหา)

ตัวชี้วัดพื้นฐาน    

จํานวนโครงการการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาดานการ
สอบมาตรฐานวิชาการ/
วิชาชีพ

1 1 100
 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ (Certification Exam) อยูระหวางดําเนินการ
**ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก ศนร.

ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยากรสมันใหมเพื่อมุงสูความเปนสากล (ตอ)ยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยากรสมันใหมเพื่อมุงสูความเปนสากล (ตอ)

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน 
slide ถัดไปจากเนื้อหา)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร    
 ตัวชี้วัดที่ 3 WU3-2-5 รอยละของนักศึกษาทกุหลักสูตรทีส่อบ
ผาน Exit Exam/ใบประกอบวิชาชีพ/comprehensive Exam 90

 
**รายงานในไตรมาสที่ 3

 ตัวชี้วัดที่ 4 WU3-2-6 รอยละของรายวิชาที่มกีารประเมิน
ผูเรียนแบบ Formative Assessment รายหัวขอ/รายสัปดาห 30 อยูระหวางการรวบรวมขอมลู

**รายงานในไตรมาสที่ 3

ตัวชี้วัดที่ 5 WU3-3-9 รอยละของรายวิชาที่มกีารนํานวัตกรรม
ไปใชในการจัดการเรียนการสอน 50

 อยูระหวางการรวบรวมขอมลู
**รายงานในไตรมาสที่ 3

ตัวชี้วัดที่ 6 WU3-3-12 รอยละของอาจารยที่มคีุณสมบัติผูสอน 
Descriptor ผานเกณฑ UK Professional Standards 
Framework ตั้งแตระดับ Associate Fellow ขึ้นไป

10
**อยูระหวางการพัฒนา** เขารวม
อบรมแลวจํานวน 6 คน
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน

 แผน ผล รอยละ (ภาพประกอบ(ถามี) ใหเพิ่มเติมใน slide ถัดไปจากเน้ือหา)

ตัวชี้วัดพื้นฐาน    

 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ

 

- อบรมการพัฒนาสมรรถนะการคิด
อยางมีเหตุผลเชิงคลินิก (Clinical 
reasoning)

1 1 100  - จัดอบรมเมื่อวันที ่22-24 มีนาคม 2561 ผูเขาอบรมจํานวน 88 คน 
รายไดคาลงทะเบียน 193,000 บาท
**อยูระหวางการสรุปกิจกรรม**

สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วดัตามนโยบายเรงดวน
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน

นโยบายเรงดวน ผลการดําเนินงาน รอยละ
ความสําเร็จ

1. กําหนดขอบเขตภาระงานแกรองคณบด ีหัวหนาสาขา 
ประธานหลักสูตรและเจาหนาที่ของสํานักวิชาทุกคน

 จัดทําใบมอบหมายงานแกบุคลากรทุกคน 100

2. จัดทําแผนปฏิบตักิารตามยุทธศาสตรประจาํปใหสอดคลอง
กับงบประมาณ 2561

 จัดทําแผนงานประจําปที่สอดคลองกับจุดมุงเนนของ
สํานักวิชาและงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

100

3. สํานักวิชาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสํานักวิชาดาน

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตรใหแสวงหากลยุทธใหสามารถดึงดูดคน
เกงเขามาเรียนในสํานักวิชาใหสอดคลองกับแผนการรับนักศึกษาของ
หลักสูตร โดยประสานงานกับศูนยบริการการศึกษาและสวนสื่อสาร
องคกรในการเผยแพรประชาสัมพันธโดยมุงเนนนักศึกษาจากโรงเรียน
มาตรฐานทั่วประเทศ

 แตงตั้งผูชวยคณบดฝีายสื่อสารองคกรและ
คณะทํางาน เพ่ือดําเนินการเรื่องรับนักศกึษาใหมให
เปนไปตามเปาหมาย โดยรวมมือกับประธานและ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ

-

ผลการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน (ตอ)

นโยบายเรงดวน ผลการดําเนินงาน รอยละความสําเร็จ

4. พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกบัการเปลีย่นแปลงในศตวรรษที่ 21 และให

สอดคลองกับความตองการของนกัศกึษาและตลาดแรงงาน โดยเฉพาะการ
พัฒนาหลักสูตรใหตางจากสถาบนัอื่น อาทิ หลักสูตรทวิภาษาหรือหลกัสูตร
ภาษาอังกฤษ

 ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรฯ ได
ครบทุกหลักสูตร 

100

6. สงเสริมอาจารยในสํานักวิชาทําการวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและ

ตามภาระงาน โดยสํารวจเพ่ือจัดทําแผนในแตละปการศึกษาวามีอาจารยใน
สํานักวิชาจะทําการวิจัยกี่คน เพื่อเปนขอมูลในการจัดงบประมาณสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย

- อาจารยในสํานักวิชาฯ ดําเนิน   
งานวิจัย รวม 35 คน
(คํานวณจาก 36 คน เนื่องจาก
ไมนับลาศึกษาตอ 1 คน และลา
ปฏิบัติหนาท่ี 1 คน)

97.22
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน (ตอ)

นโยบายเรงดวน ผลการดําเนินงาน รอยละความสําเร็จ

7. สํารวจเพื่อทําแผนสงเสริมอาจารยที่ตองการศกึษาตอระดบั

ปริญญาเอกในแตละป ทั้งการศกึษาตอในมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณและตางประเทศเพ่ือเปนขอมูลในการจัดงบประมาณ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย

ดําเนินการแลว และอยูในชวงเพิ่มเติมขอมูล
สําหรับอาจารยที่รับเขาใหม

100

8. สํารวจเพื่อทําแผนวาจะมีอาจารยประสงคจะขอตาํแหนงทาง

วิชาการใหสูงขึ้นปละกี่คน เพ่ือเปนขอมูลในการจัดงบประมาณ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย

 - จัดทําแผนฯ แลว โดยมีเปาหมายใหมี
อาจารยขอตําแหนงฯ  ในป 2561 = 5 คน 
ป 2562 = 7 คน ป 2563-2564 = 12 คน
- ผลการดําเนินการ (มีนาคม 2561) อยู
ระหวางการขอฯ  1 คน เตรียมการขอฯ 3 คน

20

9. จัดทําแผนเพ่ือพัฒนาผลการประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของสํานักวิชาใหอยูในระดับ “ดีมาก” ขึ้นไปทุก
หลักสูตรโดยมีเปาหมายที่คะแนน 4.90 โดยประสานกับรอง
อธิการบดีฝายวางแผนฯ ในการดําเนินงาน

- มีแผนพัฒนาฯ และผลคะแนนการประเมิน
ตนเองฯ ระดับหลักสูตร 
NP = 4.02, Adult = 4.14

ผลการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน (ตอ)

นโยบายเรงดวน ผลการดําเนินงาน รอยละความสําเร็จ

10. ใหประธานหลักสูตรทุกหลกัสูตรวิเคราะหตนทุนหลกัสูตรรวมกับ

ทานรองวางแผนฯ มหาวิทยาลัยไมมีนโยบายเปดหลักสูตรทีไมคุมคา 
กรณีถาไมเปดหลกัสูตร อาจารยสามารถทําวิจัยแทนการสอนไดตาม
ระเบียบ สําหรับหลักสูตรปริญญาโทและเอกหากมีนักศกึษาต่ํากวา 5 
คน ใหเปดเปน Research Program สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี ตอง
มีนักศึกษาไมต่าํกวาวิชาเอกละ 10 คน

ทุกหลักสูตรดําเนินการเรียบรอยแลว
- หลักสูตรประกาศนียบตัรผูชวยพยาบาล 
      = 25,000 บาทตอภาคการศกึษา
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต 

= 26,500 บาทตอภาคการศกึษา
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑติ 

= 30,000 บาทตอภาคการศกึษา

100

11. การกําหนดคาธรรมเนียมการศกึษาใหสอดคลองกบัตนทุนการจัด

การศึกษาของแตละหลักสูตรเพื่อนํารายไดมาพัฒนาการเรียนการสอน
ของหลักสูตรใหมีคุณภาพสามารถแขงขันไดโดยไมเปนภาระของ
หลักสูตรอื่น
12. สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีแผนรับนกัศกึษาเพิ่มตาม
มติของสภามหาวิทยาลยั ใหจัดหาอาจารยใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของสภาวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยจะอนุมัติอตัราอาจารยตาม
เกณณมาตรฐานวิชาชีพ

- ไดรับอนุมัตเิพ่ิมตามแผนการเปดรับนักศกึษาป 
2560-2564 จํานวน 21 อัตรา รวมทั้งหมด 54 
อัตรา ณ ปจจุบันคงเหลือเปดรับสมคัร 14 
อัตรา (รวมนักเรียนทุน ป.โท 2 อัตรา)
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ผลการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน (ตอ)

นโยบายเรงดวน ผลการดําเนินงาน รอยละ
ความสําเร็จ

13. สํานักวิชาท่ีมีปญหานักศึกษาใชเวลาเกิน
กําหนดใหสํานักวิชาจัดมาตรการดูแลเพื่อให
นักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานโดยเร็ว

- นักศึกษาเรียนเกินระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (4 
ป) จํานวน 4 คน คาดวาท้ังหมดจะสําเร็จการศึกษาใน
ภาคการศึกษาที่ 3/2560 ซึ่งไดมอบใหอาจารยที่
ปรึกษาดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด ชวยวางแผนการ
ลงทะเบียน และติดตามความกาวหนาเรื่องการเรียน
ทุกสัปดาหและผลการเรียนทุกภาคการศึกษา

100

14. สงเสริมใหอาจารยในสํานักวิชาทุกคนพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนของตนใหเปนไปตาม
หลักการ Active Learning หรือเขารวมพัฒนาใน
ระบบ UK PSF ตามท่ีมหาวิทยาลัยสงเสริม

- มุงเนนใหอาจารยทุกคนจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
Active Learning ท่ีหลากหลาย เชน PBL, flipped 
classroom, Experiential Learning, Case-based 
Learning, Community-based Learning, Bed 
side teaching, ThaiMOOC เปนตน
- อาจารยเขารวมอบรม UKPSF รวม 6 คน

95


