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1

แผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิสัยทัศน์
"เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลทีม่ ีคุณภาพ บนพืน้ ฐานการมีส่วนร่วม เทคโนโลยีทที่ ันสมัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพือ่ เป็นทีพ่ งึ่ ของชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ"
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทมี่ ีคุณภาพ ทุกระดับปริญญา มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และใช้เทคโนโลยีทที่ ันสมัย ในการจัดการเรียนการสอน
2) ศึกษา วิจัย เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมทางการพยาบาลเฉพาะสาขา ขยายและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทัง้ ภายในและต่างประเทศ
3) ให้บริการวิชาการด้านการสร้างเสริมสุขภาพทีส่ อดคล้องกับความต้องการของชุมชน
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรทีท่ ันสมัยตามเกณณ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพือ่ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทีส่ ร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิม่ ให้กับชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการสู่สังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟืน้ ฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมทีส่ ามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ก

งบประมาณตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งบประมาณโครงการตามยุทธศาสตร์
ที่

ยุทธศาสตร์

1 พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่
ทันสมัยตามเกณณ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล
2 พัฒนาการวิจยั และสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทาง
วิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กบั ชุมชนและสังคม
3 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการวิชาการสู่สังคม
4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในฐานะทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
5 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
6 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็น
มหาวิทยาลัยในระดับสากล
7 การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิน้

งบประมาณ (บาท)
งบแผ่นดิน
2,130,000

งบรายได้
368,200

505,000

950,000

1,455,000

19.26

456,000
50,000

220,000
213,000

676,000
263,000

8.95
3.48

964,300

770,000

1,734,300

22.96

137,000

760,000

897,000

11.88

-

30,000

30,000

0.40

3,311,200

7,553,500

100

4,242,300

รวม
ร้อยละ
2,498,200 33.07

โดยมีจานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งสิน้ 89 โครงการ ซึ่งใช้งบประมาณเงินแผ่นดินจานวน 2,499,170 บาท และใช้งบประมาณเงินรายได้จานวน 3,186,933 บาท

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข

โครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนปฏิบตั กิ าร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทนั สมัยตามเกณณ์คุณภาพและมาตรฐานของชาติและสากล
กลยุทธ์ที่ 1.1: พัฒนาคุณภาพบัณฑิต
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1: ระดับความสาเร็จของการพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
300,000
- คณะกรรมการ
หลักสูตรฯ

1. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ ร้อยละของการสอบเพื่อขอรับการ
สอบใบประกอบวิชาชีพ สาหรับ
ขึน้ ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
นิสิตชั้นปีที่ 4
ผ่านใน 1 ปี

ร้อยละ 80

2. โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับนิสิต

ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี) ที่เข้ารับการทดสอบ
ความรู้ความสามารถและทักษะด้าน IT ไม่ต่า
กว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ก่อนสาเร็จ
การศึกษา มีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า
50 คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของนิสิตที่
เข้าทดสอบทั้งหมด (IT Exit-Exam)

ร้อยละ 90

20,000

- คณะกรรมการ
หลักสูตรฯ

3. โครงการพัฒนานิสิตให้มีความ
พร้อมด้านทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ

ร้อยละของนิสิต (ป.ตรี-โท-เอก) ที่เข้า
ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะ
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน
CEFR หรือเทียบเท่า มีคะแนนผลการ
ทดสอบไม่น้อยกว่า 50 คะแนน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของนิสิตที่เข้าทดสอบ
ทั้งหมด (MSU English Exit – Exam)
(มหาวิทยาลัย+ คณะวิชา)

ร้อยละ 80

30,000

- คณะกรรมการ
หลักสูตรฯ

1

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
30,000
- คณะกรรมการ
หลักสูตรฯ

4. โครงการเตรียมความพร้อมก่อน ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
โครงการ

ระดับ 5

5. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน
การนาเสนอผลงานวิชาการของ
นิสิตพยาบาล

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

ระดับ 5

60,000

- อ.อภิญญา/อ.สุร
พันธ์

6. โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

ระดับ 5

35,000

- อ.กัญจน์ณิชา/ อ.
เด่นละออง

7. โครงการพัฒนาทักษะชีวติ นิสิต
พยาบาล

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ
8. โครงการความร่วมมือเครือข่ายผู้ใช้ ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
บัณฑิตเพื่อส่งเสริมการได้งานทา
โครงการ

ระดับ 5

50,000

ระดับ 5

10,000

- อ.ดร.ชนกพร/อ.
ทองมี
- อ.สุรพันธ์/อ.มาณิ
กา

9. โครงการเตรียมความพร้อมสู่
การทางาน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

ระดับ 5

-

190,000 หลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล

10. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
11. โครงการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา
2562

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

ระดับ 5

-

9,300 หลักสูตร พย.ม.

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

ระดับ 5

12. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยและนวัตกรรม

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

ระดับ 5

การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช

-

5,600 หลักสูตร พย.ม.
การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช

-

5,600 หลักสูตร พย.ม.
การพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช
2

กลยุทธ์ที่ 1.2: ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินของ IQA และสมศ.
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2: ระดับคุณภาพของการประเมินประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

13. โครงการสัมมนาทบทวน
ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิข์ อง
ประเมิน และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ การประเมินประกันคุณภาพภายใน
และการจัดการเรียนการสอน
ไม่ต่ากว่า 4.25

ไม่ต่ากว่า
4.25

14. โครงการประเมินคุณภาพ
ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิข์ อง
การศึกษาภายใน ระดับคณะและ การประเมินประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา ไม่ต่ากว่า 4.25
2562

ไม่ต่ากว่า
4.25

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
400,000
-

-

ผู้รบั ผิดชอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา/
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากร

36,700 คณะกรรมการ
ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1.3: มีการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.3: ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก สกอ.

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

15. อุดหนุนผลิตหนังสือและตารา ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
รับรองสถาบันการศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์

ค่าเป้าหมาย
91%-100%
(ระยะเวลา
การรับรอง 5
ปีการศึกษา)

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
300,000
คณะกรรมการ
หลักสูตร พย.บ.

3

กลยุทธ์ที่ 1.4: สนับสนุนและส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรและตามปฏิทนิ ของคณะ และ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาคลังข้อสอบให้มีคุณภาพ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.4: ระดับความสาเร็จของการจัดการเรียนการสอน ให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรและตามปฏิทนิ ของคณะ

โครงการ
16. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
สาหรับอาจารย์และบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร์

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
5,000
- คณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอด
องค์ความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์สาหรับอาจารย์และ
บุคลากร

5

17. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับความสาเร็จของการแลกเปลี่ยน
เรื่องการใช้เทคนิคการจัดการเรียน เรียนรูเ้ รื่องการใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
การสอนในศตวรรษที่ 21

5

5,000

ระดับความสาเร็จของการจัดการเรียน
การสอน ให้ได้ตามมาตรฐานของ
หลักสูตรและตามปฏิทนิ ของคณะ

5

100,000

- คณะกรรมการ
หลักสูตร พย.บ.

19. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ด้านการวัดและประเมินผล : การ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวัด
ประเมินผลการเรียนรู้ Objective
และประเมินผล
Structured Clinical Examination
(OSCE) ระยะที่ 2

5

50,000

- คณะกรรมการ
หลักสูตร พย.บ.

20. โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนร่วมในสหสาขา
วิชาชีพ (Inter Professional
Education: IPE)

5

60,000

- คณะกรรมการ
หลักสูตร พย.บ.

18. โครงการสัมมนาการจัดการ
เรียนการสอนระดับคณะและกลุ่ม
วิชา

ระดับความสาเร็จของพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนร่วมในสหสาขา
วิชาชีพ (Inter Professional
Education: IPE)

-

คณะกรรมการการ
จัดการความรู้

4

โครงการ
21. โครงการเตรียมความพร้อม
รายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาล

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ระดับความสาเร็จของการจัดการ
เรียนการสอน ให้ได้ตามมาตรฐาน
ของหลักสูตรและตามปฏิทนิ ของคณะ

5

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
50,000
- คณะกรรมการ
หลักสูตร พย.บ.

กลยุทธ์ที่ 1.5: พัฒนาให้นิสิตมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของหลักสูตรและตามอัตลักษณ์ของคณะ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.5: ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตที่สอดแทรกการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ตามข้อกาหนดของหลักสูตรและตามอัตลักษณ์ของคณะ

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
140,000
- อ.วสันต์/อ.กัญจน์
ณิชา

22. โครงการสัมมนาสโมสรนิสิต
คณะพยาบาลศาสตร์

ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการ

5

23. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
สาหรับนิสิต

ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการ

5

10,000

- ผศ.ดร.บุญมี/อ.
จารุรินทร์

24. โครงการสร้างสรรค์คนดี มี
คุณธรรม ใช้จริยธรรมนาชีวติ
ภายใต้ค่านิยม (ANGELS)

ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการ

5

70,000

- ผศ.ดร.บุญมี/อ.
จุฑามาศ/อ.เด่น
ละออง

25. โครงการยกย่องนิสิตดีเด่น คน ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
บาเพ็ญความดีเพื่อสังคม
โครงการ

5

15,000

- อ.ถิรนันท์/อ.เด่น
ละออง

26. โครงการพิธมี อบหมวกและเสื้อ ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
สาหรับนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 และ โครงการ
พบผู้ปกครองนิสิต

5

90,000

- อ.จารุรินทร์/อ.
มาณิกา/อ.ถิรนันท์

5

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
60,000
- ผศ.ดร.อุไร/อ.ชลธิ
ลา/อ.ดร.อาภรณ์

27. โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบ ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
เข็มสถาบันนิสิตชั้นปีที่ 4
โครงการ

5

28. โครงการคืนสู่เหย้าบัณฑิต
พยาบาล

ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการ

5

20,000

- อ.อภิญญา/อ.ดร.
โสรัจญา

29. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ผ่านชั่วโมงโฮมรูม

ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการ

5

15,000

- อ.จุฑามาศ/
อ.โสรัจญา

30. โครงการสร้างเครือข่ายและ
เชิดชูศิษย์เก่า

ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการ

5

5,000

- อ.อภิญญา/อ.เลอ
ลักษณ์

31. โครงการกีฬาเครือข่ายนิสิต
นักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาตร์
สุขภาพ

ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการ

5

200,000

- อ.วสันต์/อ.จารุริ
นทร์

32. โครงการ Homeroom
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล

ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการ

5

33. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล
34. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ผู้ช่วยพยาบาล

ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการ

5

-

50,000 หลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล

ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการ

5

-

50,000 หลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล

-

21,000 หลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล

6

กลยุทธ์ที่ 1.6: ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.6: ร้อยละของหลักสูตรที่มีการประเมินและปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

โครงการ
ยังไม่ครบวงรอบการปรับปรุง
หลักสูตร พย.บ.

ตัวชี้วัดโครงการ
ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
คณะกรรมการ
หลักสูตร พย.บ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการและมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 2.1: ส่งเสริมให้งานวิจัยได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติ และนานาชาติ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1: ร้อยละของงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ระดับชาติ และนานาชาติ

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
5,000
คณะกรรมการการ
จัดการความรู้

35. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการเขียน
ผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพมิ พ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ

ร้อยละคุณภาพงานวิจัยตีพมิ พ์ของ
อาจารย์

ร้อยละ 45

36. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อการตีพมิ พ์ระดับชาติ
และนานาชาติ

ร้อยละคุณภาพงานวิจัยตีพมิ พ์ของ
อาจารย์

ร้อยละ 45

100,000

37. อุดหนุนการพัฒนางานวิจัย
ร้อยละคุณภาพงานวิจัยตีพมิ พ์ของ
(11 หน่วยวิจัย 20,000 บาท/คน* อาจารย์
29 คน)

ร้อยละ 45

-

-

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย

580,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย

7

โครงการ
38. อุดหนุนพัฒนางานวิจัย
โรงเรียนผู้สูงอายุ (20,000 บาท/
คน*7 คน)

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
140,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย

ร้อยละคุณภาพงานวิจัยตีพมิ พ์ของ
อาจารย์

ร้อยละ 45

39. อุดหนุนพัฒนางานวิจัย
ร้อยละคุณภาพงานวิจัยตีพมิ พ์ของ
นวัตกรรมและการจัดการเรียนการ อาจารย์
สอน (20,000 บาท/คน*13 คน)

ร้อยละ 45

-

140,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย

40. อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
ร้อยละคุณภาพงานวิจัยตีพมิ พ์ของ
นาเสนองานวิจัยตีพมิ พ์เผยแพร่ใน อาจารย์
ต่างประเทศ (30,000 บาท/คน
จานวน 3 คน)

ร้อยละ 45

-

90,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย

.
กลยุทธ์ที่ 2.2: พัฒนาการกลั่นกรองตรวจสอบกระบวนการวิจัยอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2: ร้อยละชองโครงการวิจัยที่ผ่านการกลั่นกลรองและตรวจสอบกระบวนการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
กลยุทธ์ที่ 2.3: ส่งเสริมการทาวิจัยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ หรือสถาบันภายนอก
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.3: จานวนงานวิจัยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ หรือสถาบันภายนอกที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2.4: ส่งเสริมการทาวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ หรือมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือชุมชน หรือสังคม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.4: จานวนงานวิจัย/นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าทางวิชาการ หรือมูลค่าเพิ่มต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือชุมชน หรือสังคม
กลยุทธ์ที่ 2.5: ส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.5: ร้อยละของรายรับที่เกิดจากงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
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โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ผู้รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

41. โครงการพัฒนานวัตกรรม
สาหรับนิสิตพยาบาล

จานวนนวัตกรรมทางการพยาบาล

42. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยเพื่อขอทุนวิจัย

รายรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก

43. ทุนอุดหนุนพัฒนางานงานวิจัย จานวนงานวิจัย R2R ของบุคลากร
R2R สาหรับสายสนับสนุน
สายสนุบสนุนที่ครบกาหนดขอ
กาหนดตาแหน่งสูงขึ้น (6 คน)

5

งบประมาณ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
100,000
- อ.วสันต์/อ.
อภิญญา/อ.ดร.สุ
รชาติ

25,000
บาท/คน

200,000

- คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย

1 เรื่อง/คน

100,000

- คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3: เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการแก่สังคม
กลยุทธ์ที่ 3.1: ส่งเสริมการจัดโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนหรือสังคมโดยการนามาบูรณาการในหลักสูตรที่คณะเปิดสอน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1: จานวนโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนหรือสังคม
โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

44. โครงการอบรมฟื้นฟูวชิ าการ

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามกระบวนการบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ

5

45. โครงการประชุมวิชาการ

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามกระบวนการบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ

5

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
30,000
- คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
-

150,000 คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
9

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
260,000
- คณะกรรมการ
โรงเรียนผู้สูงอายุ

46. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามกระบวนการบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ

5

47. โครงการจัดนิทรรศการงาน
สัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามกระบวนการบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ

5

6,000

- คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

48. โครงการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพในงานบุญเบิกฟ้าและ
กาชาดจังหวัดมหาสารคาม

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามกระบวนการบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ

5

10,000

- คณะกรรมการ
บริการวิชาการ

49. โครงการชุมชนต้นแบบ

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามกระบวนการบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ

5

150,000

- คณะกรรมการ
โรงเรียนฯ

50. โครงการ Service learning
การส่งเสริมสุขภาพชุมชน

ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามกระบวนการบริการ
วิชาการที่มีประสิทธิภาพ

5

-

70,000 หลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล

กลยุทธ์ที่ 3.2: ส่งเสริมการจัดโครงการบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะฯ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2: ร้อยละของรายรับที่เกิดจากการให้บริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 4.1: ส่งเสริมการนาองค์ความรู้จากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ ระหว่างคณะกับชุมชน และสังคมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มหรือคุณค่าให้กับภาครัฐ หรือภาคเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.1: จานวนโครงการ/กิจกรรม ด้านการนาองค์ความรู้จากภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ ระหว่างคณะกับชุมชน และสังคมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มหรือคุณค่าให้กับภาครัฐ
หรือภาคเอกชนหรือชุมชนหรือสังคม
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โครงการ
51. โครงการ 1 คณะ 1
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดโครงการ
ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
50,000
คณะกรรมการ
ฝ่ายทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ที่ 4.2: พัฒนาผลงาน/โครงการที่มีการบูรณาการกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.2: จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการบูรณาการกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น ระหว่างคณะ และหน่วยงานภายในและชุมชน

โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
35,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

52. โครงการแข่งขันกีฬาภายใน
คณะฯ

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

53. โครงการวันพยาบาลสากล

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

54. โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

-

15,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

55. โครงการกิจกรรมวันมหิดล

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

-

3,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

-

10,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
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โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
10,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

56. โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

57. โครงการเทศน์มหาชาติ

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

-

7,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

58. โครงการส่งเสริมค่านิยมและ
ยกย่องการกระทาความดี

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

-

5,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

59. โครงการวันสงกรานต์และรด
น้าดาหัวคณะพยาบาลศาสตร์

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

-

15,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

60. โครงการวันสถาปนาคณะ
ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
พยาบาลศาสตร์และวางพานพุ่มวัน โครงการ
คล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า

5

-

15,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

61. อุดหนุนกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

-

15,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

62. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับนักเรียนผู้ช่วย
พยาบาล

ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการ

5

-

50,000 หลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล
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โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
7,500 ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

63. โครงการสร้างเสริมพัฒนาการ ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
ผ่านสายใยรักของครอบครัว
โครงการ

5

64. โครงการด้วยรักห่วงใยใสใจ
สุขภาพเด็ก

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

-

3,000 ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

65. โครงการวันพ่อแห่งชาติ

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

-

5,000 ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

66. โครงการลอยกระทง ประจาปี ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
2563
โครงการ

5

-

2,500 ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

67. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ประจาปี 2563

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

-

10,000 ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

68. โครงการวันแม่แห่งชาติ

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

-

5,000 ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
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ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารจัดการคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5.1: พัฒนาการบริหารแผนในการดาเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.1: ระดับความสาเร็จของการบริหารแผนในการดาเนินงานของคณะที่มีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
โครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
ค่าเป้าหมาย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

69. โครงการสัมมนาปรับปรุง
แผนการดาเนินงาน การจัดการ
เรียนการสอน และศึกษาดูงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
รองคณบดีฝ่าย
350,000
วิชาการ/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนา
บุคลากร

กลยุทธ์ที่ 5.2: พัฒนาระบบเบิกจ่ายงบประมาณในคณะให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.2: ระดับความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
ประชุมติดตามการเบิกจ่าย

ตัวชี้วัดโครงการ
ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการประชุมติดตาม

ค่าเป้าหมาย
5

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
- ฝ่ายบริหาร/ฝ่าย
วางแผนและพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 5.3: มีกลไกในการบริหารจัดการภาระงานที่ส่งเสริมการทาผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้น และมีศักยภาพศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.3: ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการภาระงานที่ส่งเสริมการทาผลงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการในระดับที่สูงขึ้น และมีศักยภาพศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
กลยุทธ์ที่ 5.4: บริหารจัดการให้มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตตามเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาระบบพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบตั ิงาน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.4: ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
50,000
- คณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร

70. โครงการส่งเสริมให้อาจารย์ที่ ร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่ง
ครบกาหนดขอตาแหน่งทางวิชาการ ทางวิชาการ
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ 60

71. โครงการพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80

100,000

72. โครงการสัมมนาผู้บริหาร

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

100,000

73. โครงการพัฒนาการเขียนคู่มือ ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรสาย
โครงการ
สนับสนุน

5

5,000

74. โครงการอบรมครูพี่เลี้ยง

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ
ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

200,000

5

30,000

76. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้าน
การจัดการเรียนการสอน Digital
living learning

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

50,000

77. โครงการสัมมนากรรมการ
ดาเนินงานร่วมกับศิษย์เก่าและ
แหล่งฝึกงาน

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

-

75. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้าน
การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในรายวิชา

คณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
- รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
ยุทธศาสตร์
- หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการ
- คณะกรรมการ
หลักสูตร พยบ
- คณะกรรมการ
หลักสูตร พยบ
- คณะกรรมการ
หลักสูตร พยบ
64,000 หลักสูตรผู้ช่วย
พยาบาล
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

78. สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากร
(ก.พ.บ.) (อุดหนุนทุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกของอาจารย์)

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

79. โครงการพัฒนาแหล่งฝึกงาน
และบุคลากรศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
โครงการ

5

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
646,000 หลักสูตร พย.บ.

-

60,000 ศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

กลยุทธ์ที่ 5.5: ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด้านการบริหาร
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.5: ระดับความสาเร็จในการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อตัดสินใจด้านการบริหาร
โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

80. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการใช้ ระดับความสาเร็จในการจัดทา
งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ฐานข้อมูลเพื่อตัดสินใจด้านการ
เพื่อการตัดสินใจ
บริหาร

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
5,000
- อ.วสันต์ แก้ว
เกลื่อน

กลยุทธ์ที่ 5.6: ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในและภายนอก
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.6: ระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ ของการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการ
81. โครงการถ่ายทอดความรู้พนื้ ฐานเกณฑ์
คุณภาพเพือ่ การดาเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการนา
กรอบแนวคิด EdPEx สู่การปฏิบัติ การ
ประเมินตนเองและ จัดทาแผนพัฒนาองค์กร
คณะพยาบาลศาสตร์ วงรอบปีการศึกษา
2562 (จัดโครงการ 2 ระยะ)

ตัวชี้วัดโครงการ
ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิข์ อง
การประเมินเกณฑ์คุณภาพเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
54,300
- ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา
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โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

82. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิข์ อง
และพัฒนาเครือข่ายการดาเนินงาน การประเมินเกณฑ์คุณภาพเพื่อการ
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
ภายใน สาหรับนิสิตคณะพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับ 5

83. โครงการเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษากับ
หน่วยงานภายนอก

ระดับ 5

ระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิข์ อง
การประเมินเกณฑ์คุณภาพเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
20,000
- ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา

ใช้
งบประมาณ
ร่วมกับฝ่าย
บริหาร

- ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 6: การส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับและพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยในระดับสากล
กลยุทธ์ที่ 6.1: มีการสร้างความสัมพันธ์เชิงวิชาการกับต่างประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 6.1: จานวนผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ/จานวน MOU/ จานวนหลักสูตรที่มีนิสิตชาวต่างชาติเข้ามาศึกษา
โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

84. โครงการจัดทาสื่อ
ระดับความสาเร็จของการโครงการ
ประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์คณะ
พยาบาลศาสตร์

5

85. จัดทาวีดิทศั น์ 3 ภาษา

5

ระดับความสาเร็จของการจัดทาวีดิ
ทัศน์ 3 ภาษา

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
41,000
- อ.วสันต์ แก้ว
เกลื่อน
90,000

-

อ.วสันต์ แก้ว
เกลื่อน
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โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ค่าเป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
6,000
- หัวหน้าสานักงาน
เลขานุการ

86. โครงการอบรมทักษะด้านการ ระดับความสาเร็จของการดาเนิน
สื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับ
โครงการ
บุคลากรสายสนับสนุน

5

87. โครงการเวทีวจิ ัยเพื่อการ
จานวนนิสิตชาวต่างชาติที่เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ วิจัย แลกเปลี่ยนในโครงการ inbound
และศิลปวัฒนธรรม ภายใต้
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

5

-

160,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

88. โครงการพัฒนาอาจารย์
พยาบาลและนิสิตในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย
และศิลปวัฒนธรรม

5

-

600,000 คณะกรรมการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

จานวนนิสิตชาวไทยที่ร่วม
แลกเปลี่ยนในโครงการ Outbound

ยุทธศาสตร์ที่ 7: การพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว และรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 7.1: พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 7.1: จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โครงการ
89. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ปรับปรุงภูมิทศั น์

ตัวชี้วัดโครงการ
ระดับความสาเร็ขของการดาเนิน
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
5

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.เม.ย.พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

งบประมาณ
ผู้รบั ผิดชอบ
เงินแผ่นดิน เงินรายได้
30,000 ฝ่ายบริหาร
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แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทีป่ รึกษา
คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์
คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
อาจารย์วสันต์ แก้วเกลื่อน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผู้จัดทา
นางสาวอรุณี ฮามคาไพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

