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1. ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด (The Power of Thought We Aim The Highest) 

2. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน 

3. พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
สนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ างปกติสุข สร้างเสริมให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนและ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
3.2 ด้านการวิจัย   
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัย/หรืองานสร้างสรรค์ที่พัฒนาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ของชุมชน
ท้องถิ่น 
3.3 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม   
สร้างเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จนเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ภายใต้ความร่วมมือ
ทางวิชาการและการเรียนรู้ร่วมกัน 
3.4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของนิสิต 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท านุบ ารุงและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 

4. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนในผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา 

 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น(IDWTU : Identity of Western University) 
Intellectual  : เป็นปัญญาชน   Development  : พัฒนาคนดี 
Work Ability  : ปฏิบัติงานมีทักษะ   Talent   : มีสมรรถนะพิเศษ 
Unity   : ร่วมมือ สามัคค ี
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เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น(UWTU : Uniqueness of Western University) 
United creative    :     ร่วมมือกันสร้างสรรค ์  Wisdom   : ช้ันน าทางปัญญา 

  Technology  :     พัฒนาด้วยเทคโนโลยี     Universality              :     ผลิตบัณฑติสูร่ะดบัสากล/ มคีวามรู้กว้างขวาง 
วัตถุประสงค์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
 1)  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด แก่สังคมและประเทศชาติ และเป็น 
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 

2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา วิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ 
3)  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาการเรียนรู้ตนเอง อันจะน าไปสู่การสร้างสังคมการเรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชนและประเทศชาติ  
4)  ส่งเสริมและสนับสนุนในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติ 
5)  บริหารจัดการองค์กร ท่ีเอื้ออ านวยต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

สถานที่ต้ังของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีสถานท่ีท าการของมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ 
 1.1 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์การศึกษาหลกัของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขท่ี 600 หมู่ 11 ต าบลสระลงเรือ อ าเภอห้วยกระเจา  
จังหวัดกาญจนบรุี รหสัไปรษณีย์ 71170 

1.2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งวัชรพล ตั้งอยู่เลขท่ี 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย  
อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี12150 

1.3 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรมัย์ เป็นศูนย์การจดัการศึกษานอกสถานท่ีตั้งบุรีรมัย์ ตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนเลี่ยงเมืองต าบลบ้านยาง  
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรรีัมย์ 31000 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีศูนย์ประสานงานการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายและหรือเข้าเรียนบนระบบโทรทัศน์ออนไลน์ (WTU-TV Online) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
 การประเมินสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย เป็นการประเมินเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลและสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ เทคนิค SWOT Analysis โดยจะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อจะประเมินด้านจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของ
การบริหารมหาวิทยาลัย และส่วนท่ีสอง การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อจะประเมินด้านโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

 ด้านการจัดการศึกษา 
1. มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบห้องเรียน และระบบการสอนผ่านระบบเครือข่าย (WTU 
Cyber U) 

   2. มีหลักสูตรให้เลือกเรียนที่หลากหลายทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
   3. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
   4. มีอาจารย์ที่มีความรู้เฉพาะด้านท่ีหลากหลาย และจัดระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้ 
   5. มีเครือข่ายการเรียนรู้และการให้บริการในภูมิภาคต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่เกือบทุกภาคของ

ประเทศ 
   6. มีสื่อการศึกษาหลากหลาย นิสิตสามารถเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
   7. มีระบบการสอบและการออกข้อสอบท่ีได้มาตรฐาน  
 ด้านการพัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ 

8. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนสนับสนุนการวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งงานพัฒนาองค์ความรู้อื่น 
9. การวิจัยเน้นทั้งทางด้านพื้นที่ในเขตที่ตั้งมหาวิทยาลัยและก าหนดเรื่องงานวิจัยที่จะน าไป
แก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ด้านบริการวิชาการสู่สังคม  
10. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการที่หลากหลาย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับชุมชนทั้งในเขตและเขตใกล้เคียงพื้นที่จัดตั้งของ
มหาวิทยาลัย 

 ด้านศิลปวัฒนธรรม 
11. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีที่
ส าคัญด้วยการจัดสรรงบประมาณและจัดท าโครงการที่สามารถบูรณาการด้านการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ 

 ด้านการจัดการศึกษา 
1. นิสิตไม่สามารถจบการศึกษาตรงตามระยะเวลา เนื่องจาก ลงทะเบียนล่าช้า ไม่ช าระ
ค่าลงทะเบียนตามก าหนดเวลา  ไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากนิสิตเปลี่ยนแปลงที่อยู่และไม่แจ้ง
กับมหาวิทยาลัย และไม่ท าตามค าแนะน า  จึงไม่สามารถสอบผ่านตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
2. ศูนย์บริการการศึกษาในภูมภิาคยังไมส่ามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในทุกเรื่อง 
 
 
 
 
 
 

 ด้านการพัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ 
6. มีการขอทุนวิจัยภายนอกมีจ านวนน้อย 
7. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับ TCI และระดับนานาชาติจ านวนน้อย 
 
 

 ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม 
8. มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์จ านวนน้อย 
 
 

 ด้านศิลปวัฒนธรรม 
- 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
   ด้านบริหารจัดการ 

12. มหาวิทยาลัยได้น าระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงาน ทั้งด้านธุรการ
การเงิน การบัญชี พัสดุ รวมถึงระบบ E-Office เพื่อการจัดการงานส านักงาน 
13. มหาวิทยาลัยและคณะวิชามีการน าระบบเทคโนโลยมีาใช้ในการประชุมแบบ VDO 
Conference 

 

 ด้านบริหารจัดการ 
- 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 โอกาส (Opportunity) ภาวะคุกกคาม (Threat) 

 ด้านเศรษฐกิจ 
1. มหาวิทยาลัยเวสเทริ์น มีศักยภาพและความพร้อมด้านสถานท่ี อุปกรณ์และบุคลากร ท่ีจะช่วยผลิต
แรงงานระดับสูงในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และด้าน
สาธารณสุข  
2. ความต้องการแรงงานระดับสูงเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัย ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการแรงงานของประเทศ 

 ด้านเศรษฐกิจ 
1. สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงเร็วท าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยน 
2. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท าให้ต้องใช้บุคลากรและค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น 

 

 ด้านกระแสโลกาภิวัตน์ 
3. การพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล จะส่งเสริมให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของไทยมากขึ้น 
4. มหาวิทยาลัยสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการบริหารจัดการและการเรียน  
การสอน 

 ด้านกระแสโลกาภิวัตน์ 
3. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาท่ีไม่เท่าเทียมกัน จะท าให้ความต้องการของผู้เรียนไปศึกษา
ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการศึกษาสูงกว่า 
4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ท าให้ต้องใช้เงินลงทุนสูงและเทคโนโลยีต่างๆ เปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างรวดเร็ว 

 ด้านสังคม 
5. การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ ท าให้ความต้องการแรงงานด้านสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้สูงอายุมาก
ขึ้น การเตรียมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขจึงเป็นความจ าเป็นอย่างมาก 
6. มหาวิทยาลัยสามารถท่ีจะท าหลักสูตรสนองความต้องการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 

 ด้านสังคม 
5. จ านวนประชากรวัย 18 - 21 ปี ลดลง ท าให้จ านวนผู้ต้องการเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา
มีจ านวนลดน้อยลง 
6. สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนมาก การแข่งขันกันเพื่อจัดการศึกษาสนองความต้องการมีมาก
เช่นเดียวกัน 

 ด้านการเมืองและนโยบายรัฐ 
7. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในสาขาวิชาต่างๆ 
รวมทั้งการให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ด้านการเมืองและนโยบายรัฐ 
7. ระบบบริหารจัดการขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 

 
จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีทั้งที่เป็นผลกระทบเชิงโอกาส และภาวะคุกคามตลอดจนขีดสมรรถนะภายในของมหาวิทยาลัย     

ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวน ามาเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2558 ที่เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2553-2558)  โดยมีรายละเอียดที่จะน าเสนอดังตารางต่อไป 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 รายละเอียดมีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนพัฒนา/แผนงาน 
1. การพัฒนาระบบการเรยีนการสอน 
อย่างมีคุณภาพ 
 
2. การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสรา้ง 
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 
3. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
การศึกษา 

พันธกิจที่ 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น
การผลิตบณัฑิตทุกระดับสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ 

1. แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ  
1.1) แผนพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
1.2) แผนงานการเปิดหลักสูตรใหม่ 
1.3) แผนงานจัดหาและพัฒนาอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา 
1.4) แผนงานพัฒนาห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
1.5) แผนงานพัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพ 
1.6) แผนงานการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา 
1.7) แผนงานทบทวนผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนิสิต 
1.8) แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
1.9) แผนงานการพัฒนาคณาจารย์ด้านการผลิต สื่อการศึกษา 
1.10) แผนงานการผลิตสื่อทางการศึกษา 
1.11) แผนงานการประเมินผลการใช้และการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน 
1.12) แผนงานการจัดหา วัสดุอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 

 พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัย 2. แผนพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2.1) แผนงานส่งเสรมิและสนับสนนุงานวิจัย เพื่อพัฒนาสังคมและองค์ความรู้ใหม่ 
2.2) แผนงานสนับสนุนการเผยแพร่ผลการวิจัยและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
2.3) แผนงานการจัดท าวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยและสนับสนุนการเขียน
บทความ 
2.4) แผนงานพัฒนาอาจารย์และนักวิจัย ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 3. แผนพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม 
3.1) แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
3.2) แผนงานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
3.3) แผนงานจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 
3.4) แผนการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
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ยุทธศาสตร์ พันธกิจ แผนพัฒนา/แผนงาน 
 พันธกิจที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 4. แผนการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

4.1) แผนงานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.2) แผนงานส่งเสริมกิจกรรมนิสิตเพื่อพัฒนาจิตอาสาและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
4.3) แผนงานส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายในและภายนอกชุมชน 

 พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ : การสนับสนุนทุกพันธกิจ 5. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
5.1) แผนงานพัฒนาบุคลากรการเพิ่มวุฒิการศึกษาและการก าหนดขอต าแหน่งทางวิชาการ 
5.2) แผนงานพัฒนาบุคลากรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5.3) แผนงานการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการ 
5.4) แผนงานการจัดการความรู้ด้วยการใช้ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
5.5) แผนงานจัดท าระบบงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
5.6) แผนงานวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายตามโปรแกรมการศึกษา 
5.7) แผนงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
5.8) แผนงานพัฒนาระบบและฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 
รายละเอียดการของบประมาณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

WESTERN UNIVERSITY 
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

แผนและงบประมาณแบ่งตามระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับสถาบัน 
   

รายการ งบประมาณที่ได้ 
งบประมาณขอตั้ง 

ยอดรวมทั้งสิ้น หมายเหตุ 
ปี 2558 

องค์ประกอบที่1 การผลิตบัณฑิต         

ด้านการเรียนการสอน         
1) เงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิต      

องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม      
2) แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ      
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย      
3) ด้านแผนพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและสร้างองค์ความรู้ใหม่      
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ/องค์ประกอบที่ 4 ศลิปวัฒนธรรม      
4) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม      
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ      
5) ด้านเงินสนับสนุนหมวดทรัพย์สินและอุปกรณ์การศึกษา      
6) ด้านเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรประจ า      
7) ด้านเงินค่าตอบแทน(เงินเดือน)      
8) ด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุม/ประสานงาน      

รวม      
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สรุปจ านวนแผนยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการในสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 

ยุทธศาสตร์ 
พันธกิจ/ 

องค์ประกอบประกัน
คุณภาพ 

แผนพัฒนา/แผนงาน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุ
ตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่บรรลุ
ตาม

ตัวชี้วัด 
1. การพัฒนาระบบการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ 
 

พันธกิจที่ 1 การผลิต
บัณฑิต การจัดการเรียน
การสอนการให้บริการ 
แก่นิสิต สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ และการพัฒนา
นิสิต    
องค์ประกอบท่ี 1  
การผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 
 

1. แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ  
1.1) แผนงานปรับปรุงหลักสูตรเดมิระดบัปริญญาตรี ปรญิญาโท และปริญญาเอก  
1.2) แผนพัฒนาหลักสูตรใหม ่
1.3) แผนงานจัดหาและพัฒนาอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
1.4) แผนงานพัฒนาห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ 
1.5) แผนงานพัฒนาระบบและกลไกการจดัการศึกษาตามมาตรฐาน 
1.6) แผนงานพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
1.7) แผนงานทบทวนผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนิสิต 
1.8) แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

50 53 28 25 

2. การพัฒนาสื่อการสอนเพ่ือ
สร้างประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 

1.9) แผนงานการพัฒนาคณาจารย์ด้านการผลติสื่อการศึกษา 
1.10) แผนงานการผลิตสื่อทางการศึกษา 
1.11) แผนงานการประเมินผลการใช้และการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน 
1.12) แผนงานการจัดหา วัสดุอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 

11 17 10 7 

3. การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการการศึกษา 
 

1.13) แผนงานพัฒนาคุณภาพสื่อทางไกล 
1.1.4) แผนการบริหารจัดการด้านการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

10 25 20 5 

4. การพัฒนาและส่งเสริมการ
วิจัย 

พันธกิจที่ 2 การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ 
การวิจัย 
องค์ประกอบท่ี 2  
การวิจัย 

2. แผนพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและองค์ความรู้ใหม ่
2.1) แผนงานส่งเสรมิและสนับสนนุงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและองค์ความรู้ใหม่ 
2.2) แผนงานสนับสนุนการเผยแพร่ผลการวิจัยและการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
2.3) แผนงานการจัดท าวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพรผ่ลการวิจัยและสนบัสนุนการเขียนบทความ 
2.4) แผนงานพัฒนาอาจารย์และนักวิจัย ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

32 40 28 12 
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5. การบริการวิชาการ/วิชาชีพ
แก่สังคมเพ่ือประโยชน์แก่
ประชาชน 

พันธกิจที ่3 การบริการ
วิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบท่ี 3  
การบริการวิชาการ 

3. แผนพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม 
3.1) แผนพัฒนาคุณภาพการให้บรกิารวิชาการ 
3.2) แผนงานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการบริการวิชาการและวชิาชีพ 
3.3) แผนงานจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวสิาหกิจ 
3.4) แผนการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแกส่ังคมกับการเรียนการสอน 

65 115 94 21 

6. การส่งเสริมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

พันธกิจที่ 4 การส่งเสริม
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
องค์ประกอบท่ี 4 
ศิลปวัฒนธรรม 

4 แผนการส่งเสรมิการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1) แผนงานอนุรักษ์และเผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4.2) แผนงานส่งเสรมิกิจกรรมชมรมนิสิต เพื่อพัฒนาจติอาสาและสรา้งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
4.3) แผนงานส่งเสรมิท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ภายในและภายนอกชุมชน 

107 331 294 37 

7. การพัฒนาบุคลากร 
 

พันธกิจที่ 5  การบริหาร
จัดการ : การสนับสนุนทกุ
พันธกิจ 
องค์ประกอบท่ี 5  
การบริหารจัดการ 

5.  แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
5.1) แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการเพิ่มวุฒิการศึกษาและการก าหนดขอต าแหน่งทางวิชาการ 
5.2) แผนงานพัฒนาบุคลากรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

13 28 18 10 

8. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและดารสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

5.3) แผนงานการพัฒนาศูนย์ข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจดัการ 
5.4) แผนงานการจัดการความรูด้ว้ยการใช้ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

6 8 4 4 

9. การพัฒนาการบริหาร
จัดการ การเงิน พัฒนาระบบ
กลไกลการบริหารจัดการด้าน
การเงินให้มีความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ 

5.5) แผนงานจัดท าระบบงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
5.6) แผนงานวิเคราะหร์ายรับและรายจ่ายตามโปรแกรมการศึกษา 
5.7) แผนงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ง 
 

2 2 2 - 

10. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
ทุกหลักสูตร 

5.8) แผนงานพัฒนาระบบและฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา 3 8 6 2 

รวม   299 627 504 123 
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สรุปยุทธศาสตร์และจ านวนเงิน แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558 

ยุทธศาสตร์ พันธกิจ 
จ านวน
โครงการ ตัวชี้วัด 

บรรลุ
ตาม

ตัวชี้วัด 

ไม่บรรลุ
ตาม

ตัวชี้วัด 
1. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน 

การให้บริการแก่นิสิต สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
การพัฒนานิสิต    

50 53 28 25 
2. การพัฒนาสื่อการสอนเพ่ือสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน 11 17 10 7 
3. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษา 10 25 20 5 
4. การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัย 32 40 28 12 
5. การบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคมเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 65 115 94 21 
6. การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พันธกิจที่ 4 การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 107 331 294 37 
7. การพัฒนาบุคลากร พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ : การสนับสนุน 

ทุกพันธกิจ 
 

13 28 18 10 
8. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

6 8 4 4 

9. การพัฒนาการบริหารจัดการ การเงิน พัฒนาระบบกลไกลการบริหารจัดการ
ด้านการเงินให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

2 2 2 - 

10. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลทุกหลักสูตร 3 8 6 2 
รวมจ านวนทั้งสิ้น  299 627 504 123 
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สรุปชื่อแผนและโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การพัฒนา
ระบบการเรียน 
การสอนอย่างมี
คุณภาพ 

พันธกิจที่ 1  
การผลิตบณัฑิต 
การจัดการเรยีน
การสอน  
การให้บริการ 
แก่นิสิต  
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และการ
พัฒนานิสิต    
 

1. แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ  
1.1) แผนงานปรับปรุง
หลักสตูรเดิมระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโท และปริญญาเอก  
1.2) แผนพัฒนาหลักสูตรใหม ่
1.3) แผนงานจัดหาและพัฒนา
อาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา 
1.4) แผนงานพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ ์
1.5) แผนงานพัฒนาระบบ
และกลไกการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานคณุภาพ 
1.6) แผนงานการพัฒนา
หลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา 
1.7) แผนงานทบทวน
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นิสิต 
1.8) แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก 

50  53 1) โครงการจัดท าประมวลรายวิชา (มคอ.3,มคอ.4) 
2) โครงการอบรมการจัดท าประมวลรายวิชาและแผนการสอน 
3) โครงการส่งเสริมอาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัตติามเกณฑไ์ดร้ับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ 

- คณะวิชาทุกคณะ
และส านักวิชาการ 

4) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพ 

- คณะวิชาทุกคณะ
และ 
ส านักประกันคุณภาพ 

5) แผนการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล 
6) โครงการนิสิตยุคใหม่ใส่ใจประกันคุณภาพทางการศึกษา 
7) โครงการพัฒนานิสิตผลการเรียนต่ า 
8) แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาและการบริหารหลักสูตร 
9) โครงการการ จัดการความรู้เรื่องการเขียนแผนการสอนให้เป็นไปตาม 
กรอบมาตรฐาน TQF 
10) โครงการการ จัดการความรู้เรือ่ง Model of Learning 

- คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย ์
 

11) โครงการเพิ่มความประทับใจ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (2 กิจกรรม) 
12) โครงการสานสัมพันธ์ปีบทอง (2 กิจกรรม)  
13) โครงการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (3 กิจกรรม) 
14) โครงการพัฒนาหลักสตูรใหส้อดคล้องกับความต้องการ 
ของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ (10 กิจกรรม) 
15) โครงการขอรับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ 
ผดุงครรภ ์

- คณะพยาบาลศาสตร์
กาญจนบุร ี
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ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

     16) โครงการประชุมวิชาการและการด าเนินการหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ (4 โครงการ) 
17) โครงการเน้นผู้เรียนเป็นส าคญัการจดัระบบสารสนเทศและเว็ปไซต์คณะ 
(3 โครงการ) 
18) โครงการส่งเสริมคณุภาพงานด้วยวงจร PDCA 
19) โครงการเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลประจ าปีการศึกษา 
2558 
20) โครงการบัญชีรายรับ-รายจ่าย เรียนสบายไร้กังวล 
21) โครงการเวสเทริ์นใส่ใจเด็กไทยพัฒนาการด ี

-คณะพยาบาลศาสตร ์
วัชรพล 
 

22) โครงการอบรมประกันคณุภาพการศึกษาและกระบวนการ PDCA 
แก่นิสิต 

-คณะสาธารณสุข 
ศาสตร์บุรรีัมย ์

23) โครงการวันวิชาการ 
24) โครงการอบรมการประกันคณุภาพ 
25) โครงการอบรมประกันคณุภาพคณะเทคนิคการแพทย ์

-คณะเทคนิคการแพทย์ 

26) โครงการปรับภมูิทัศน์คอกสัตว์ทดลอง  
27) โครงการอบรมความรู้ทางสตัวแพทย์ 
28) โครงการประกันคณุภาพกับการพัฒนานิสิตสัตวแพทย ์
29) โครงการการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 

-คณะสัตวแพทยศาสตร ์

30) โครงปรับปรุงหลักสูตรปี 2558 
31) โครงการเรียนรู้การเขียน มคอ.3 ถึง มคอ.7 
32) การทบทวนแผนสัมฤทธิ์รายงานการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา
ของนิสิต ปีการศึกษา 2557 
33) โครงการประเมินนิสติและผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2557 
34) โครงการเตรยีมความพร้อมประกันคณุภาพของคณะบริหารธุรกิจ 
และรัฐประศาสนศาสตร ์
35) โครงการกลยุทธ์ทางการตลาดใหม ่

-คณะบริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

     36) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า 
37) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
38) โครงการจิตอาสาส่งเสริมสรา้งสรรค์พัฒนาโรงเรยีนน่าอยู่เพื่อนอ้ง 

 

39) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคณุภาพและการจัดท าและโครงการ
ตามแบบ PDCA 
40) โครงการปรับปรุงหลักสตูรนิตศิาสตร์บัณฑิตฉบับปรับปรุงแก้ไข  
ปีการศึกษา 2558 

-คณะนิติศาสตร์และ
ส านักประกันคุณภาพ 

41) โครงการอบรมพัฒนานิสติ (8 โครงการ) -บัณฑิตวิทยาลัย 
42) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ส่วนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ -คณะสาธารณสุข

ศาสตร์กาญจนบุร ี
43) โครงการอบรมการจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการ 
ขอรายวิชา 

-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรีัมย ์

44) โครงการพัฒนาศักยภาพโดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ -คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรีัมย ์

45) โครงการขอรับการประเมินคณุภาพ สมศ. และ สกอ. 
46) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคณุภาพและการจัดท าโครงการตาม
แบบ PDCA 
47) โครงการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2558 

-คณะวิศวกรรมศาสตร ์
*ใช้งบประมาณ 
มหาวิทยาลัย 

48) โครงการ Dent music contest 
49) โครงการทันตะแรกพบ 
50) โครงการ Open House 

-คณะทันตแพทย 
ศาสตร ์

2. การพัฒนาสื่อ 
การสอนเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพ 
การเรยีนการสอน 

 1.9) แผนงานการพัฒนา
คณาจารย์ด้านการผลิต
สื่อการศึกษา 
 

11 17 51) โครงการศิษย์สร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล -คณะพยาบาลศาสตร ์
วัชรพล 
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ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

  1.10) แผนงานการผลิตสื่อ 
การปรับปรุงสื่อการเรียน 
การสอน 
1.12)  แผนงานการจัดหา วัสด ุ
อุปกรณ์และระบบเครือข่าย 
อินเตอร์เนต็ที่เหมาะสมกับ 
การเรยีนรู ้

  52) โครงการการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสร้างประสิทธิภาพ 
การเรยีนการสอน 

-คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย ์

53) โครงการผลตินวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมการพยาบาล -คณะพยาบาลศาสตร์
กาญจนบุรี 

54) โครงการสรรหาและพัฒนาศกัยภาพของอาจารย ์
55) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
56) โครงการเรียนรู้โปรแกรมช่วยสอน 
57) โครงการประเมินความพึงพอใจของนิสิตคณะบริหารธุรกิจ 
และรัฐประศาสนศาสตร ์
58) โครงการการประเมินความพึงพอของนิสิตต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
คณะบริหารธรุกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ 

-คณะบริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร ์

59) โครงการอบรมสัมมนาการผลติสื่อการศึกษารูปแบบตา่งๆ 
60) โครงการอบรมพัฒนาครูในด้านเทคนิคการสอนและการจัดท าสือ่
อิเล็กทรอนิกส ์

-บัณฑิตวิทยาลัย 

61) โครงการสารสนเทศในส่วนงานห้องสมุดในการให้บริการทางเทคโนโลยี -ส านักวิชาการ 
3. การพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ
การศึกษา 
 

 1.13) แผนงานพัฒนาคุณภาพ
สื่อทางไกล 
1.14) แผนการบริหารจัดการ
ด้านการเตรียมความพร้อม 
เพื่อการสอบขึ้นทะเบยีนเพื่อ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

10 25 62) โครงการเตรยีมความพร้อมนสิิตเพื่อสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 
63) โครงการสัมมนาเรื่องบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของอาจารย์ 
ประจ าช้ันและที่ปรึกษา 

64) โครงการให้ค าปรึกษาและแนะแนวส าหรับนิสติ. 
65) โครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการเรยีนรู้ระดับอุดมศึกษา 

-คณะพยาบาลศาสตร ์
วัชรพล 

66) โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์นิสติทันตแพทย์ช้ันปีท่ี 5 ประจ าปีการศึกษา 
2558 

-คณะทันตแพทย 
ศาสตร ์

67) โครงการเตรยีมความพร้อมในการสอบ Exit Exam 
68) โครงการเตรยีมความพร้อมเพือ่ขอสอบข้ึนทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล 

-คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย ์
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ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

     69 โครงการติวเข้มเพื่อสอบประเมินผลสัมฤทธ์ิ และสอบขึ้นทะเบียนรับใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล 

-คณะพยาบาลศาสตร์
กาญจนบุร ี

70) โครงการอบรมเตรียมความพรอ้มเพื่อการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ขององค์การวิชาชีพ 
71) โครงการอบรมความพร้อมเพือ่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

-คณะสัตวแพทยศาสตร ์

4. การพัฒนาและ
ส่งเสริมการวิจยั 
 

พันธกิจที่ 2  
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
การวิจัย 
 

2. แผนพัฒนางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาสังคมและองค์ความรู้
ใหม ่
2.1) แผนงานส่งเสรมิและ
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคมและองค์ความรู้ใหม ่
2.2) แผนงานสนับสนุนการ
เผยแพรผ่ลการวิจัยและการ
น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
2.3) แผนงานการจัดท า
วารสารทางวิชาการเพื่อ
เผยแพรผ่ลการวิจัยและ
สนับสนุนการเขียนบทความ 
2.4) แผนงานพัฒนาอาจารย์
และนักวิจัย ดา้นจริยธรรม 
การวิจัยในมนุษย ์

32 53 72) โครงการเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อขอรับทุนทั้งภายในมหาวิทยาลยั และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยและตีพมิพ์เผยแพร ่
73) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีงานวจิัยมีการเผยแพร่งานวิจัยในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย 

-คณะสัตวแพทยศาสตร ์

74) โครงการสนับสนุนการขอทุนวิจัยภายใน   
75 )โครงการพัฒนาบุคคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการท าวิจยัในสาย
สาธารณสุข 

-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์กาญจนบรุ ี

76) โครงการวิจัย 2 เรื่อง 
77) โครงการพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่องของการ 
ท าวิจัยในสายสาธารณสุข 

-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรีัมย ์

78) โครงการจัดท าระบบและกลไกการสนับสนุนการด าเนินการวิจัย/ผลงาน
วิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ บุรรีมัย์รวมทั้งเผยแพรร่ะบบ 
79) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย 
80) โครงการแลกเปลี่ยนการเรยีนรู้การท าวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม 
81) การจัดท าโครงร่างวิจัยตามประเด็นที่ก าหนด 

-คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย ์

82) โครงงานวิจัยประจ าป ี2558 จ านวน 5 โครงการ โดยทุนสนับสนุน 
ของมหาวิทยาลัย 
83) โครงการงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต 

-คณะเทคนิค
การแพทย์ 
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ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

     84) โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลยั 
85) โครงการวิจัยร่วมกับชุมชนอาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตรม์ีการ
ท างานวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และมีการการเผยแพร่งานวิจัยในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลยั 

-คณะวิศวกรรมศาสตร ์

86) โครงงานวิจัยประจ าป ี2557 และตีพิมพ์ในวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย 
1 เรื่อง 
87) โครงการเขียนวิจัยใหไ้ด้ทุน 
88) โครงการขอต าแหน่งทางวิชาง่ายนิดเดยีว 
89) โครงการนักวิจัยสมยัใหม่กับการวิจัยในช้ันเรียน 
90) โครงการวิจัยเพื่อชุมชนและการพัฒนาประเทศ 

-คณะบรหิารธรุกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร ์

91) โครงการวิจัย 3 เรื่อง 
92) โครงการสนับสนุนเผยแพร่ผลงาน 

-คณะนิติศาสตร ์

93) โครงการสนับสนุนการวิจัย 
94) โครงการส่งเสริมเผยแพร่วิจัยในสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

-บัณฑิตวิทยาลัย 

95) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม 
96) การจัดการความรู้ด้านการวิจยั 
97) โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม 

-คณะพยาบาลศาสตร์
วัชรพล 
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ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

     98) โครงการการจัดท าฐานข้อมูลวิจัยและการบริการวิชาการ Website, 
Weblog ของส านักวิจัยและบริการวิชาการ 
99) โครงการการสร้างเครือข่ายงานวิจัย 
100) โครงการคลินิกวิจัย 
101) โครงการการรอบรมเชิงปฏบิัติการจริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์
102) โครงการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
103) โครงการจดัท าวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์/กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
104) โครงการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย ์

-ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 
 

5. การบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ
แก่สังคมเพื่อ
ประโยชน์แก่
ประชาชน 
 
 

พันธกิจที่ 3 
การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 

 65 134 105) โครงการเฝ้าระวังและป้องกนัโรคสมองเสื่อมของผูสู้งอาย ุ
106) โครงการคดักรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นอัมพาต  
อัมพฤกษ์ในชุมชน 
107) โครงการสร้างเสรมิสุขภาพผูพ้ิชิตขยะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 
108) โครงการเด็กไทยพัฒนาก้าวหน้า ก้าวไกล ร่วมใจ ป้องกันโรค 
109) โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน
ส าหรับประชาชน 
110) โครงการรู้เท่าทันป้องกันมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก 
111) โครงการรณรงค์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก 
112) โครงการบริการวิชาการแกส่งัคมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 
113) โครงการส่งเสริมสุขภาพโรคเรื้อรัง 
114) โครงการส่งเสริมสุขภาพโรคเรื้อรังเนื่องในวันพยาบาลสากล 
115) โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อชีวิตที่เป็นสุข 
116) โครงการประเมินสุขภาวะทางจิตและการส่งเสรมิสุขภาพจิตในชุมชน 

-คณะพยาบาลศาสตร ์
วัชรพล 
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ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

     117) โครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรสัตับอักเสบบี ประจ าปี 2558 
118) โครงการวันทันตสาธารณสุขประจ าปี 2558 
119) โครงการออกหน่วยตรวจ ให้ความรู้ชุมชน “วันมหิดล” 

-คณะทันตแพทย 
ศาสตร ์
 

120) โครงการควบคมุประชากรสตัว์เลี้ยงจรจัดในเขตชุมชนต าบลสระลงเรือ 
121) โครงการให้ค าปรึกษาประชาชนด้านสุขภาพสัตว ์
122) โครงการบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงในชุมชน  
123) โครงการฉีดวคัซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขให้กับสุนัขและแมว 

-คณะสัตวแพทยศาสตร ์

124) โครงการบริการวิชาการเพื่อประชาชน “แสงสว่างสู่ชุมชน” 
125) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน 
126) โครงการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าภายในชุมชน 
ต าบลดอนแสลบ 
127) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับค่าด าเนินการงานก่อสร้างเส้นทาง
ส าหรับองค์การปกครองท้องถิ่น 

-คณะวิศวกรรมศาสตร ์

128) โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย 
129) ให้ค าปรึกษากฎหมายเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเรื่อง 
ปัญหากฎหมายที่ดินในต าบลสระลงเรือ บ้านกรอกตาโพธิ-์บ้านหนอง
ปลอดภัย-บ้านดอนมะนาว 
130) ให้ค าปรึกษาปัญหากฎหมายส าหรับแรงงานต่างด้าว ครั้งท่ี 1 
131) พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแก่ศิษย์เก่า ครั้งท่ี 1 
132) บรรยายพเิศษ เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล  
ครั้งท่ี 2 
133) อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความผิดตามพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 
134) พระราชบัญญัติคุกคามสิทธิสตร ี

-คณะนิติศาสตร ์

 

 



20 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

     135) การให้ความรูเ้รื่องการป้องกนัโครงสร้างกระดูกสันหลังคดงอในวัยรุ่น
และวัยผู้ใหญ ่
136) ลดหวานมันเค็มลดโรคเบาหวาน ไขมัน และความดันโลหติสูง 
137) การให้ความรูต้ามโปรแกรมการดูแลตนเองในผูสู้งอายุท่ีเป็นเบาหวาน 
138) เด็กไทยไร้ควัน 
139) หญิงไทยใส่ใจตรวจมะเร็งเตา้นมด้วยตนเอง 
140) วัยใสใส่ใจตนเอง 
141) รู้นะว่ายากจะตัดใจ 
142) ไม่มีใครแกเ่กินเรยีน (รู้) 
143) ห่วงใยกระดูก (สันหลัง) ของชาติ 

-คณะพยาบาลศาสตร์
กาญจนบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 

144) โครงการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 
145) โครงการให้ความรู้เกีย่วกับการท าถังดักไขมันใช้เองในครัวเรือน 

-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์กาญจนบรุ ี
 

146) โครงการเทคนิคการแพทย์รว่มใจบริการชุมชน 
147) โครงการวันเทคนิคการแพทย์ไทยร่วมรักษ์สุขภาพ 

-คณะเทคนิค
การแพทย์ 

148) โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม 
149) โครงการหนูน้อยรักสุขภาพด้วยบัญญตัิ 10 ประการ 
150) โครงการสาธารณสุขชุมชนเข้มแข็งด้วยแกนน า อสม. 

-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรีัมย ์

     151) โครงการ “ภาวะซึมเศร้าเราป้องกันได้ง่ายนิดเดียว” 
152) โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนบา้นยาง 
153) โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าครอบครัวในการดูแลผู้สูงอาย ุ
ในชุมชนบ้านยาง 
154) โครงการเฝ้าระวังเต้าเฝ้าระวังความเสี่ยงมะเร็ง 
155) โครงการ “คนรุ่นใหม่ห่างไกลแอลกอฮอล์” 
 
 

-คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย ์
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ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

     156) โครงการบญัชีครัวเรือน 
157) โครงการบริการประชาชนเกีย่วกับภาษ ี
158) โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 

-คณะบรหิารธรุกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร ์

     159) โครงการอบรมทางการศึกษาแผนการจดัการการปฏิบตัิการงานนิพนธ์
ของนิสิตขั้นตอนในการท างานนิพนธ ์
160) โครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษา สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 
161) สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาเรื่องการเรียนรู้ 
การประกันคณุภาพการศึกษาภาคธุรกิจและภาครัฐของมหาวิทยาลยัเวสเทิร์น 
162) อบรมทางการศึกษาภาวะผูน้ าคุณธรรม จรยิธรรมของสังคมไทย 
ในปัจจุบันส าหรับผู้บริหารและครใูนสถานศึกษา 
163) อบรมทางการศึกษาการวจิัยและการเขียนบทความ 
การบูรณาการและการวิจัยดา้นการบริการวิชาการสูส่ังคมกับ 
การเรยีนการสอนด้านจริยธรรมการวิจัยมนุษย ์
164) อบรมพัฒนาครูในด้านเทคนคิการสอนและการจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
165) อบรมบริการวิชาการทางการศึกษาการส่งเสริมพัฒนาผูเ้รียนในด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของสังคมไทย 
166) บริการวิชาการความร่วมมือในชุมชน การส่งเสรมิชีวิตและการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

-บัณฑิตวิทยาลัย 

167) โครงการเสรมิสร้างศักยภาพนักวิจัย “การใช้โปรแกรม SPSS”  
(บริการเชิงพาณิชย์) 
168) โครงการเวสเทิร์นสานสัมพนัธ์รักชุมชน 
169 โครงการสู่เส้นทางสร้างแรงบันดาลใจในการเตรยีมความพร้อม 
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
170) คลินิกวิจัย 

-ส านักวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

6. การส่งเสริม
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

พันธกิจที่ 4  
การส่งเสริม 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

4. แผนการส่งเสรมิการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
4.1) แผนงานอนุรักษ์และ
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
4,2) แผนงานส่งเสรมิกิจกรรม
ชมรมนิสติ เพื่อพัฒนาจิตอาสา
และสร้างเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 
4.3) แผนงานส่งเสรมิท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใน
และภายนอกชุมชน 

107 331 171) โครงการพิธีรับหมวกและเขม็ชั้นป ี
172) โครงการท านุศลิปวฒันธรรมเรียนรู้ประชาคมอาเซยีน 
173) โครงการบายศรสีู่ขวัญรับน้องนิสิตใหม ่
174) โครงการพิธีประดับเขม็และแถบหมวก 
175) โครงการกีฬาสัมพันธ์เวสเทริ์น 
176) โครงการบ าเพ็ญประโยชน์วนัพยาบาลสากล 
177) โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 
178) โครงการฝึกจิตเพื่อเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

-คณะพยาบาลศาสตร์
วัชรพล 

179) โครงการ ฟ.ฟัน ทันตะสู่ชุมชน 
180) โครงการท าบญุอาจารย์ใหญ ่
181) โครงการฌาปณกจิอาจารย์ใหญ ่
182) โครงการปฐมนเิทศนิสติชั้นปีที่ 3 และประเพณีรับน้องข้ามเขา 
183) โครงการกิจกรรมห้องเชียร ์
184) โครงการงาน BYE 'NIOR 
185) โครงการกีฬาทันตสัมพันธ์ประจ าปีการศึกษา 2559 
โครงการกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน Dent Camp 
186 )โครงการBig Cleaning Day 
187) โครงการพิธีปัจฉิมนเิทศนิสติทันตแพทย์รุ่นท่ี 2 และกราบลาครูสูส่ังคม 
188) โครงการท าบุญ “วันสถาปนาคณะ” 
189) โครงการรณรงค์ป้องกันติดเช้ือ 
190) โครงการคาราวานท าความดี “กิจกรรมจิตอาสา” 

-คณะทันตแพทย 
ศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

     191) โครงการน้องพี่ยินดีข้ามฝั่ง 
192) โครงการทันตะสายใยรัก 
193) โครงการพิธีมอบเสื้อกราวนน์ิสิตทันตแพทย์ชั้นปีท่ี 5 ประจ าปกีารศึกษา 
2558 
194) โครงการกีฬาสัตวแพทยส์ัมพันธ์ ครั้งท่ี 26 
195) โครงการสานสมัพันธ์ชาวสัตวแพทย์ ครั้งท่ี 7 
โครงการท าบญุสตัว์ทดลองและพธิีมอบเสื้อกราวน ์

-คณะสตัวแพทย 
ศาสตร ์
 
 

196) โครงการวันเทดิพระเกยีรติวนั “รพี58” และท าบุญคณะนิติศาสตร์
สอดแทรกความรู้ ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
197) โครงการคืนต้นกล้าให้ป่าเกา่ 
198) โครงการถวายพวงมาลาในวนัรพี 58 ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีและ
กาญจนบุร ี

-คณะนิติศาสตร ์
 
 
 
 

199) โครงการจติอาสาพัฒนาภูมทิัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ 
200) โครงการ 5 ส. และ Big Cleaning  Day 
201) โครงการปฐมนเิทศนิสติพยาบาลใหม ่
202) โครงการประกวดมารยาทไทยระดับอดุมศึกษา 
203) โครงการฝึก อ่าน ฟังเสียงและการเข้าประกวดที่ธนาคารธนชาต ิ
204) โครงการฝึกซ้อมและร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค 
205) โครงการร าวงมาตรฐาน 
206) โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพออกก าลังกายแบบผสมผสาน  
(แอโรบิคและบิลลรมู) 
207) โครงการพยาบาลเวสเทิร์นกบัวันพยาบาลสากล 
208) โครงการพยาบาลเวสเทิร์นกบัวันพยาบาลแห่งชาต ิ
209) โครงการพิธีรับหมวก ประจ าปีการศึกษา 2558 
220) โครงการกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 31 
221) โครงการปัจฉมินิเทศบณัฑิตพยาบาลใหม่และพิธีรับขดีหมวก 

-คณะพยาบาลศาสตร์
กาญจนบุร ี
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ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

     222) โครงการพิธีรับหมวกรับเข็มช้ันปี 
223) โครงการบายศรสีู่ขวัญรับน้องนิสิตใหม ่
224) โครงการพิธีประดับเขม็และแถบหมวก 
225) โครงการเวสเทิร์นร่วมใจใส่ใจสุขภาพสิ่งแวดล้อมของพระภิกษสุงฆ์ 

 

226) โครงการสง่างามอย่างไทยนสิิตวัยใสสาธารณสุข 
227) โครงการสานสมัพันธ์วัฒนธรรม ไทยพุทธ ไทยมุสลิม 
228) โครงการ จป.วิชาชีพ ความรู้สูงล้ า คณุธรรมเป็นเลิศ 
229) โครงการเสรมิสร้างสมรรถนะนิสิตก่อนฝึกงาน 
230) โครงการ “อบรมป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น  
การอพยพหนีไฟ 
231) โครงการอบรม จป.น้อยร้อยเรียงความรู้สู่ชุมชน 
232) โครงการพิธีรับเสื้อกาวน ์
233) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิต 
234) โครงการจติอาสาพัฒนาชุมชน 
235) โครงการจดัตั้งสโมสรนิสติ 
236) โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตด้วยจติปัญญา รุ่นท่ี 1 
237) โครงการปราชญ์ชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาวิชาชีพเสริม 
238) โครงการ ปัญญาชนคนท าด ี
239) โครงการหยุดปัญหา สรา้งภมูิคุ้มกัน แบ่งปันสุขภาพด ี
240) โครงการกีฬาสาสุขสัมพันธ์ 
241) โครงการpublic health Tour (3 กิจกรรม) 

-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์กาญจนบรุ ี
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ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

     242) โครงการมารยามงามสืบสานวัฒนธรรมไทย 
243) โครงการปฐมนเิทศและบายศรีสู่ขวัญนสิิตใหม ่
244) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จรยิธรรมและพฤติกรรมที่        
พึงประสงค ์
245) โครงการร่วมร าลึกวันมหดิล 
246) โครงการรับน้อง ประชุมเชียร์ 
247) โครงการสืบสานประเพณีวฒันธรรมวันสงกรานตร์ดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ
248) โครงการพิธรีับหมวกและไหว้ครู 
249) โครงการจติอาสาชุมชนห่างไกลไข้เลือดออก 
250) โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง 

-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรีัมย ์

251) โครงการท าบญุคณะฯ 
252) โครงการเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจเยาวชนไทยต้านยาเสพติด 
253) โครงการอ าลาสถาบัน 
254) โครงการท าบญุหอพักประกวดหอพัก/Big cleaning DAY 
255) โครงการฝึกอบรมคณุธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพผู้น าบัณฑิตไทย 
256) โครงการไหว้ครูและรับขวัญน้องใหม่ 
257) โครงการราชพฤกษ์ร าลึกพระคุณคร ู
258) โครงการฝึกอบรมสานสมัพนัธ์น้องพี่ผูกไมตรรีาชพฤกษ์และพธิีเทียน 
บายศรสีู่ขวัญน้องใหม ่
259) โครงการแหเ่ทียนพรรษา 
260) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ 
261) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 
262) โครงการงานสบืสานลอยกระทง ประทีปบูชา ขอขมาสายนท ี
263) โครงการฝึกนิสติการใช้รถและความปลอดภัยด้านการจราจร 
264) โครงการศลิปวัฒนธรรม อุดมศึกษา ครั้งท่ี 16 
265) โครงการถนนสายวัฒนธรรมเลิศล้ าความเป็นไทย 

-ทุกคณะวิชาร่วมกับ
ส านักกิจการนสิิต 
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ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

     266) โครงการต้อนรับนิสติเข้าหอพัก 
267) โครงการปฐมนเิทศนิสติ 
268) โครงการจดัตั้งสโมสร 
269) โครงการศึกษาดูงานสโมสรนิสิต 
270)โครงการจติอาสาพัฒนาอยา่งยั่งยืน 
271) โครงการ WESTERN Colour Sport Day’2015 
272) โครงการวันปิยมหาราช 
273) โครงการปราชญ์ชาวบ้าน 
274) โครงการสู่สายธรรม 
275) โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตด้วยจิตปญัญารุ่นที่ 1 
276) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านประชาธิปไตย 

 

268) โครงการท าบญุของคณะวิศวกรรมศาสตร ์
269) โครงการจติอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน 
270) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับส านักกิจการนสิิต 

-คณะวิศวกรรมศาสตร ์

271) โครงการบริการวิซาการ ความร่วมมือในชุมซน การส่งเสริม ชีวิตและ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญัญาห้องถิ่นในชุมชน 
272) โครงการอบรมทางการศึกษาภาวะผู้น า คุณธรรม จริยธรรม 
ชองสังคมไทยปจัจุบันส าหรับผู้บรหิารและครูในสถานศึกษา 
273) โครงการบริการวิชาการ ความร่วมมือในชุมชน การส่งเสริมชีวิตและ 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญัญาท้องถิ่นชุมชน 

-บัณฑิตวิทยาลัย 

274) โครงการเทคนิคการแพทย์รว่มใจรักสะอาด 
275) โครงการจติอาสาตรวจสุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย ์
276) โครงการรับเสื้อกาวน์และเข็มคณะเทคนิคการแพทย ์
277) โครงการรวมใจวันข้ึนปีใหมค่ณะเทคนิคการแพทย ์
278) โครงการปัจฉมินิเทศคณะเทคนิคการแพทย ์

-คณะเทคนิคการแพทย ์
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ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

7. การพัฒนา
บุคลากร 
 

พันธกิจที่ 5  
การบริหารจัดการ 
:  การสนับสนุน
ทุกพันธกิจ 
 

5) แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 
5.1) แผนงานพัฒนาบุคลากร
ด้านการเพิม่วุฒิการศึกษาและ
การก าหนดขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
5.2) แผนงานพัฒนาบุคลากร
ให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

13 28 279) โครงการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน  -คณะพยาบาลศาสตร์
วัชรพล 

280) โครงการพัฒนาบุคลากรเทคนิคการแพทย ์ -คณะเทคนิคการแพทย์ 
281) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร (9 โครงการ) -คณะนิติศาสตร ์
282) โครงการเรียนรู้โปรแกรม CMHE 
283) โครงการทุนการเพื่อการศึกษาส าหรับบคุลากรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
284) โครงการ E-learning ส าหรบัอาจารย ์
285) โครงการอบรมภายนอกสถาบันและภายในสถาบัน 

-คณะบริหารธรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร ์
**ตามงบมหาวิทยาลัย 

286) โครงการประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
โครงการจดัท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะ 
287) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (10 โครงการ) 

-คณะพยาบาล
กาญจนบุรี 

288) โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าร่วมงานอบรมสัมมนาของมหาวิทยาลัยอื่น
บุคลากรสาย ข. 

-คณะสัตวแพทย์ศาสตร ์

289) ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรทางงานส านักวิชาการ 
290) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและพัฒนา
กระบวนการด าเนินงานการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

-ส านักวิชาการ 

291) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (10 โครงการ) -คณะสาธารณสุข
ศาสตร์กาญจนบรุ ี

292) โครงการพัฒนาบุคลากรและต าแน่งทางวิชาการ -บัณฑิตวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

8. การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
มหาวิทยาลยั 
 

 5.3) แผนงานการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ
บริหารจดัการ 
5.4) แผนงานการจัดการ
ความรู้ด้วยการใช้ช่องทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
 

6 8 293) โครงการสนับสนุนอาจารยเ์ข้าร่วมประชุมสัมมนา -คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรีัมย ์

294) โครงการอบรมสารสนเทศแก่นิสิต -คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรีัมย ์

295) โครงการอบรมสร้างเสริมความเข้าใจระบบงานทะเบียนและสารสนเทศ
ส าหรับอาจารย ์
296) โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(บนเว็บไซต์) 

-ส านักวิชาการ 

297) โครงการพัฒนา website ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ -คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรีัมย์และ
กาญจนบุร ี

     298) โครงการรู้ทัน IT ช่วยส่งผลดีในการบริการจัดการ Websiteของคณะ 
299) โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบ CMHE 

-คณะพยาบาลศาสตร์
วัชรพล 

     300) โครงการความรูสู้่การปฏิบัตกิารจัดท าระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลและการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
301) โครงการการ จัดการความรูเ้รื่องการสังเคราะห์องค์ความรู้ และน าขึ้น
เผยแพร่ในเวปไซด์คณะ 

-คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย ์
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ยุทธศาสตร์ 
 

พันธกิจ 
 

แผนพัฒนา/ แผนงาน 
 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
ตัวชี้วัด 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

9. การพัฒนาการ
บริหารจดัการ 
การเงิน พัฒนา
ระบบกลไกลการ
บริหารจดัการ
ด้านการเงินให้มี
ความคล่องตัว
และมี
ประสิทธิภาพ 

 5.5) แผนงานจัดท าระบบ
งบประมาณประจ าปีของ
มหาวิทยาลยั 
5.6) แผนงานวิเคราะหร์ายรับ
และรายจ่ายตามโปรแกรม
การศึกษา 
5.7) แผนงานพัฒนาระบบ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง 

2 2 302) การท า RCA จากปัญหาความเสี่ยงด้านการเงิน -คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย ์

303) โครงการความรูสู้่การปฏิบัตกิารจัดท าระบบสารสนเทศท่ีสามารถใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลและการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

-คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย ์

10. การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน 
สากลทุกหลักสตูร 

 5.8) แผนงานพัฒนาระบบ
และฐานข้อมลูประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

3 8 303) โครงการจดัท า (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ และ (ร่าง)  
มคอ.2 - มคอ.7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี

-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรีัมย ์

1   304) โครงการทบทวนระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะ 
1   305) โครงการระดมความคดิเพื่อสร้างสรรค์งานให้บรรลเุป้าหมาย 

-คณะพยาบาลศาสตร์
วัชรพล 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๘ 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ 

 

 

ระยะเวลา 
การรายงาน 

 รอบ 12 เดือน  
 

ค าชี้แจงกรุณารายงานผลการด าเนินงานตามที่คณะ/หน่วยงานของท่านด าเนินการในช่วงเวลา ต้ังแต่เดือน มกราคม – กรกฎาคม 2559 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษา 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนนิงาน 
บรรลุ      ไม่บรรลุ 

ผู้รับผิดชอบ 

(1) จัดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบ์ณัฑิตให้
สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพ 
 

1.1.1 มีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ของผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสูก่าร
ประกันคณุภาพของหลักสูตรจ านวน 
23 ตัวบ่งช้ี 

ร้อยละ 80 
(มากกว่า 19 ตัวบ่งช้ี) 
 

โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อการ
รับการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพ 

บรรล ุ
(19      

ตัวบ่งช้ี) 

 คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

(2) พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยค านึงทั้ง
ความรู้และประสบการณ์ในการท างาน 

2.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรไดร้บั
การพัฒนาเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการอย่างจ านวนร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 80 
(จ านวน 4 คน) 
 

โครงการส่งเสริมอาจารย์ประจ าทีม่ี
คุณสมบัติตามเกณฑไ์ด้รบัการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
 

 ไม่บรรล ุ
x 

(อยู่ระหว่าง
พิจารณา
จากท่ี
ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  
คิดเป็น 
ร้อยละ 0)            

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

(3) พัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ให้มีความทันสมยั 
 
 
 

3.1.1 ห้องปฏิบัติ การพยาบาลมีคูม่ือ
การใช้งาน 
3.1.2 ห้องปฏิบัติ การพยาบาลมี
อุปกรณ์เพียงพอและพร้อมใช้ 
 
 
3.1.3 มีการประเมินความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของห้องปฏิบตัิการ 

คู่มือจ านวน 6 เล่ม 
 
มีบัญชีแสดงรายการ
อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการจ านวน 
6 เล่ม 
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.5 
ขึ้นไป 
 

แผนการพัฒนาห้อง 
ปฏิบัติการพยาบาล 
 
 
 
 
 

บรรล ุ 
  
 

บรรล ุ 
 

 
บรรล ุ

  

 
 
 

 
 
 

 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนนิงาน 
บรรลุ      ไม่บรรลุ 

ผู้รับผิดชอบ 

(4) พัฒนาระบบกลไกการจัดการศึกษาและ
การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพสาขาพยาบาลศาสตรแ์ละมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา 

4.1.1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
4.1.2 มีเค้าโครงรายวิชาตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ระดับอุดมศึกษา 

จ านวน 1
คณะกรรมการ 
ร้อยละ 100 
(จ านวน 55รายวิชา) 
 

แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษา
และการบริหารหลักสูตร 
 

บรรล ุ 
 

บรรล ุ  
 

 
 
 

คณะกรรมการ 
บริหารหลักสตูร 
 

(5) ส่งเสริมและด าเนินการตาม 
โครงสร้างรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติระดับอุดม ศึกษาน าเข้าขอ้มูลที่ได้
จาก มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 มาพัฒนา
ตามรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4)  
ในครั้งต่อไป 

5.1.1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิชาการ 
5.1.2 มีการจดัท าการสรุปการ
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 
การใช้กลยุทธ์การสอนตามแผนการ
สอนตามรายวิชาการพยาบาล 

จ านวน 1
คณะกรรมการ 
ร้อยละ 100 
(จ านวน 33รายวิชา) 
 

แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษา
และการบริหารหลักสูตร 
 

บรรล ุ 
 

บรรล ุ  
 

 คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

(6) จัดท ารูปแบบการรายงานหลักสูตร 
พยาบาลศาสตร์ ผลการด าเนินงาน 
หลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุแิห่งชาติ
ระดับ อุดมศึกษา (มคอ.7) 

6.1.1 มีผลการด าเนินการของทุก
หลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
แห่งชาติระดับ 
อุดมศึกษา (มคอ.7) หลังสิ้นสุดการศึกษา 
6.1.2 มีการน าผลการด าเนินงานของ
หลักสตูรมาพัฒนา/ ปรับปรุงการจัด
การศึกษาในทุกหลักสตูร  

รายงาน 1 ฉบับ  
 
 
 
 

จ านวนรายงาน  
1 ฉบับ 

แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษา
และการบริหารหลักสูตร 

 
 
 
 

 

บรรล ุ 
 
 
 
 

บรรล ุ  
 

 คณะกรรมการ 
บริหารหลักสตูร 
 

(7) พัฒนารูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษา 
 
 
 
 
 

7.1.1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิชาการ 
7.1.2 ด าเนินการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศึกษาอย่างน้อย ร้อยละ 25 
ของรายวิชา 
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 
7.1.3 จัดท ารายงานสรุปผลการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 

จ านวน 1 
คณะกรรมการ 
ร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอน(จ านวน12 
วิชา) 
  
จ านวน 1 เล่ม 
 

แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษา
และการบริหารหลักสูตร 
 
 
 
 

บรรลุ  
 

บรรล ุ
 
 
 

บรรล ุ
 

 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาสื่อการสอนเพ่ือสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษา 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ  ไม่บรรลุ 

ผู้รับผิดชอบ 

 (1) พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้และความ
เข้าใจในการผลิตสื่อการศึกษาตา่งๆ 

1.1.1 มีการให้ความรู้แก่อาจารย์ใน
การผลิตสื่อการศึกษารปูแบบต่างๆ 
2.1.2 จ านวนสื่อท่ีอาจารย์ผลิตเพือ่ 
ใช้ในการเรียนการสอน 

ร้อยละ 80 ของอาจารย์
ประจ า 
ร้อยละ 25 ของรายวิชา
ทางการพยาบาล  

โครงการการพัฒนาสื่อการสอน
เพื่อสร้างประสิทธิ ภาพการเรยีน
การสอน 
 

 ไม่บรรล ุ
 

ไม่บรรล ุ

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

(2) การวางแผนการจัดหาปัจจัยเกื้อหนุน   
ด้านครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษาคอมพิวเตอร์
ให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการใช้ 
 
 

2.1.1 มีห้องสมุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ที่ทันสมัย 
2.1.2 มีต าราหลักท่ีทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพียงพอต่อการให้บริการ 
2.1.3 มีวารสารภาษาไทยท่ีทันสมยั
ต่อเนื่อง ครบ 5 สาขาวิชาหลัก
พยาบาล 
2.1.4 มีวารสารภาษาต่างประเทศที่
ทันสมัยต่อเนื่อง ครบ วิชาหลัก
พยาบาล 
2.1.5 มีระบบและอุปกรณเ์ครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพียงพอในการให้บรกิาร
แก่นิสิต 

ร้อยละ 100 
10 ช่ือเรื่อง/ สาขาวิชา/ 
จ านวนนิสิต 1 คน 
 
10 เล่ม 
 
 
10 เล่ม 
 
 
1 โครงการ 

โครงการพัฒนาคณุภาพการให้ 
บริการการศึกษา 

บรรล ุ 
  

บรรล ุ
 

บรรล ุ
  

บรรล ุ 
 

บรรล ุ

 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 
 
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษา 
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษา 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ  ไม่บรรลุ 

ผู้รับผิดชอบ 

(1) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1.1 มีแผนพัฒนา 
 
 1.1.2 มีบุคลากรด้านสารสนเทศ 

จ านวน 1 แผนพัฒนา 
 
จ านวน 1 คน 

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 

บรรล ุ
 บรรล ุ 

 คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

(2) พัฒนาระบบสนับสนุน เช่น ทีม 
เทคนิคและอาจารย์ เป็นต้น 

2.1.1 บุคลากรไดร้ับการอบรมด้าน
สารสนเทศ 

อย่างน้อย 10 ช่ัวโมง/ ปี
การศึกษา 

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
  

 ไม่บรรล ุ คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

(3) มีกระบวนการเตรียมความพรอ้มเพื่อให้
นิสิตสอบ Exit Exam ให้ได้มาตรฐาน 

3.1.1 มีกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมในการสอบ Exit Exam  
 
3.1.2 มีโครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อการขอรับการสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพฯ 

ร้อยละ 100 
 
 
ร้อยละ 70 ของผู้
ลงทะเบียนเข้าสอบ
ภายใน 1 ปีการศึกษา 

โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อขอ
สอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบ
วิชาชีพฯ 

บรรล ุ
 
 

บรรล ุ

 คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

(4) การจัดส่งเสริมการให้บริการวชิาการแก่
นิสิตทั้งในและนอกหลักสตูร 

4.1.1 มีโครงการส่งเสรมิ พัฒนานิสิต
ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
4.1.2 มีกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพ
นิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษานอกหลักสูตร 

อย่างน้อย 5 โครงการ 
 
 
อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

 
 

โครงการพัฒนานสิิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพนิสติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษานอกหลักสูตร 

บรรล ุ 
 

 บรรล ุ 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการ
กิจการนิสติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค์  
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษา 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

(1) สอดแทรกความรูด้้านคณุธรรม จริยธรรม
ลงในเนื้อหาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

1.1.1 สอดแทรกความรูด้้านคณุธรรม 
จริยธรรมลงในเนื้อหาวิชาต่างๆ        
ที่เกี่ยวข้อง 

6 รายวิชา โครงการสอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการเรียนการสอน 

 บรรล ุ   หัวหน้ากลุ่มวิชา
ในหมวดวิชาชีพ 

(2) ส่งเสริมให้นสิิตร่วมกิจกรรมและเป็น
สมาชิกชมรมต่างๆเพื่อสร้างความเป็นผู้มีจิต
อาสาและการเป็นผู้น าและผู้ตามทีด่ี 

1.2.1 มีกิจกรรมที่เปดิโอกาสให้นิสิต
สร้างความเป็นผูม้ีจิตอาสาการเปน็
ผู้น าและผูต้ามที่ด ี

7 กิจกรรม 
(โครงการ) 

โครงการพัฒนานสิิตให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 
โครงการนสิิตอาสาเพื่อพัฒนา
ชุมชน 
โครงการประชุมเชียร์รับน้องใหม ่

บรรล ุ 
  

 อ.น.ท.หญิง 
ดร.ศิริกญัญา  
ฤทธิ์แปลก 
อ.ริรร์  
พิมมานุรักษ ์
อ.ศศิรินทร์  
กระสินธุ์หอม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาการผลิตผลงานวิจัยเพ่ือใช้แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชมุชน สังคมและและด้านการเรียนการสอน 
พันธกิจที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานวิชาการ/ นวัตกรรม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสรมิสนับสนุนคณาจารย์ผลติผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสรมิสุขภาพ การ
ป้องกัน การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟู
สุขภาพของประชาชนในชุมชน 
 

1.1) มีระบบและกลไกการสนบัสนุน
การผลิตผลงานการวจิัย /ผลงาน
วิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรรีัมย ์

 

1.2) จ านวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง
กับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน 
การรักษา พยาบาลและการฟื้นฟู
สุขภาพของประชาชนต่อจ านวน
อาจารย ์

1.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอกต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

 1 ระบบ 
(ร้อยละ 100) 
 
 
 

 
11 โครงการ 

(ร้อยละ 33.33) 

 

 

 
25,000 
บาท/คน 

 

1.) กิจกรรมทบทวนจัดท าระบบ
และกลไกการสนับสนุนการ
ด าเนินการวิจยั /ผลงานวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรมัย์
รวมทั้งเผยแพร่ระบบสนับสนุน
การด าเนินการวิจัย /ผลงาน
วิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ 
บุรีรัมย ์

2.) ประชาสัมพันธ์ประเด็นการท า
วิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ให้
คณาจารย์รับทราบเพื่อผลิตผล
งานวิจัย 

3.) จัดท าโครงร่างวิจัยตาม
ประเด็นที่ก าหนด 

4.) ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบและวิธีการขอทุนการวิจัย 
5.) กิจกรรมประสานเครือข่ายจาก
ภายนอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
เพื่อสนับสนุนงบประมาณการวิจยั

บรรล ุ 
  
 
 
 

 

บรรล ุ

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ไม่บรรล ุ
 (8,750 
บาท/คน) 

อ.ณัฐิกา  
ราชบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรม 
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์
 
อ.ณัฐิกา  
ราชบุตร 



37 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

เพิ่มมากข้ึน 
6.) ประชุมติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการ
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

2.1) ร้อยละของคณาจารยไ์ด้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยโดยการ
เข้าประชุม อบรมสมัมนา 

ร้อยละ 33 1. สนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั
โดยการเข้าประชุม อบรมสัมมนา 
2. จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญใหค้ าแนะน า
ด้านการวิจัยและการเผยแพร่
งานวิจัย 

 ไม่บรรล ุ
 (1 คน คิด
เป็นร้อยละ 
3.13) 

-คณะกรรม 
การพัฒนา
บุคลากร 
 
คณะกรรม 
การวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 การผลิตผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
พันธกิจที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานวิชาการ/นวัตกรรม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ส่งเสรมิการผลติผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ 
 
 
 
 
2. ส่งเสรมิการตีพมิพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการเพิม่       มากขึ้น 

1. จ านวน บทความวิชาการหรือต ารา
หรือหนังสือทางการพยาบาลที่มี
คุณภาพที่มีการประเมินตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทีส่ถานศึกษาก าหนด 

1). จ านวน/ร้อยละผลงานวิจัยหรอื
งานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาติ ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

2 เรื่อง 
 
 
 
 
 

11 ช่ือเรื่อง 
ร้อยละ 33.33 

1. - กิจกรรมสนบัสนุนการเขียน
ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ 
ได้แก่ การจดัให้มีระบบพี่เลี้ยงให้
ค าแนะน า จัดให้มคีู่มือหรือแนว
ทางการเขียนบทความวิชาการ 
บทความวิจัย 

1. - จัดระบบและกลไกการเผยแพร่ 
ผลงานวิจัยและงานวิชาการ 

2. - จัดท ารายชื่อวารสารเพื่อ
เผยแพรผ่ลงานวิจยัที่ไดร้ับการ
รับรองคุณภาพของวารสารจาก 
TCI 

บรรล ุ

 
 

 
 
 
 
 
 

ไม่บรรล ุ
 

อ.ณัฐิกา 
ราชบุตร 
 
 
 
 
อ.ณัฐิกา  
ราชบุตร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เพ่ือให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคมเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน 
พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม  
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

(1) มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกล กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ทาง
วิชาการต่างๆ มากขึ้น 

1.1.1 พัฒนาระบบและกลไก ในการ
บริการวชิาการแกส่ังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) มีแผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม 
(100%) 

1) แผนการบริการวิชาการแก่
สังคมตามจุดเน้นของคณะฯ 
 
 

บรรล ุ
 
 

 
 

 

คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
แก่สังคม 
 

 
 

 2) อาจารย์ทุก
สาขาวิชาไดจ้ัดท า
โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
(9 โครงการ 
100%) 
 
 
 
 
 
 
 

2) โครงการบริการบริการวิชาการ
แก่สังคมฯ จ านวน 9 โครงการ 
แยกตามสาขาวิชา ดังนี ้
2.1 สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 
จ านวน 3 โครงการ ได้แก ่
 1) โครงการ“การดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/
โรคเบาหวานและกลุ่มเสีย่งใน
ชุมชน” 
 2) โครงการชุมชนสุขภาพดดี้วย
การสร้างเสริมสุขภาพ 
 3) โครงการ “ชุมชนห่างไกลโรค
ไข้เลือดออกด้วยแกนน านักเรียน” 
2.2 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผูสู้งอายุ จ านวน 2 โครงการ 
ได้แก ่
 1) โครงการ “การส่งเสริม
พฤติกรรม การจัดการตนเองของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ” 

บรรล ุ  อ.ดร. 
ศรีงามลักษณ ์
ศรีปวริศร 
และคณะฯ 
อาจารย์กัลยา 
โสนทองคณะฯ 
อ.ดร.ปัณณทัต 
บนขุนทดและ
คณะฯ  
 
 
 
 
 
 
 
อ.ณรงค์กร ชัย
วงศ์และคณะฯ  
อ.สาวรจ ปลั่ง
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

 2) โครงการการให้ความรู้ ในการ
ดูแลตนเองส าหรบัผูสู้งอายุท่ีเป็น
โรคต้อกระจก 
2.3 สาขาวิชาการมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ จ านวน 1 โครงการ 
ได้แก ่
 1) โครงการ “ภูมิปัญญาการฝาก
ครรภไ์ม่ครบของหญิงตั้งครรภ์ที่
พูดภาษาเขมรในจังหวัดบุรรีัมย”์  
2.5 สาขาวิชาการสร้างเสรมิ
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 
จ านวน 2 โครงการ ได้แก ่
 1) โครงการ “คนรุ่นใหม่ ห่างไกล
แอลกอฮอล”์ 
 2) โครงการ “ภาวะซึมเศร้าเรา
ป้องกันได้ ..ง่ายนิดเดียว” 

กลางและคณะ 
 
 
 
 
 
 
อ.ณัชชากัญญ์ 
ด้วงมั่งและ
คณะฯ  
 
 
 
 
อ.จุลจีรา จันทะ
มุงคุณและ
คณะฯ  
อ.ณัฐิกา  
ราชบุตรและ
คณะฯ  

(2) สร้างภาคีเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสนับสนุน
การจัดการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

2.1.1 จ านวนโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลยั 

ได้รับทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลยั 
ครบ 9 โครงการฯ 

โครงการบริการวิชาการแกส่ังคม
แยกตามสาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 9 
โครงการฯ 
 

บรรล ุ
 

 คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
แก่สังคม 

 
 

2.2.1 จ านวน โครงการบริการการ
วิชาการแก่สังคม ท่ีไดด้ าเนินการ

1) โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมที่ร่วม 

โครงการ “ภาวะซึมเศร้าเรา
ป้องกันได้ ..ง่ายนิดเดียว” 

บรรล ุ
 

 
 

อ.ณัฐิกา  
ร า ช บุ ต ร แ ล ะ
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

ร่วมกับภาคเีครือข่ายหรือหน่วยงาน
ภายนอก 
 

กับวิทยาลัยชุมชน 
2) โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ท่ี
ร่วมกับ อบต.บ้านยาง 

 
 
 
โครงการ “ให้ความรู้ 
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2” 
 

คณะฯ  
 
  
 
อ.สาวรจ ปลั่ง
กลางและคณะฯ  
 

(3) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อสนับสนุนการฝึกงาน   ของนิสิต  

3.1.1 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ การจดัตั้งศูนยเ์พื่อให้บรกิาร
วิชาชีพกับชุมชน 

1) หมู่ 4      ต.ดอน
มนต ์
 
 
2) หมู่ 5      ต.บ้าน
ยาง 

1) โครงการ “ภาวะซมึเศรา้เรา
ป้องกันได้ ..ง่ายนิดเดียว” น าสู่
โรงเรียนผูสู้งอายุ ต.ดอนมนต ์
2) โครงการ “ให้ความรู้ 
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2” น าสู่ศูนย์บริการสุขภาพ
ชุมชน   ต.บ้านยาง 

บรรล ุ  อ.ณัฐิกา  
ราชบุตรและ
คณะฯ  
 
อ.สาวรจ ปลั่ง
กลางและคณะฯ  
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

(4) ส่งเสริมการน านิสติออกไปใหบ้ริการ
ความรู้และวิชาชีพต่างๆ แก่ชุมชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และ การยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.1 จ านวนชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
 

มีชุมชนเข้ามา มีส่วน
ร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคม2 
ชุมชน 
1) หมู่ 4      ต.ดอน
มนต ์
 
2) หมู่ 5      ต.บ้าน
ยาง 

 
 
 
 
 
 
1) โครงการ “ภาวะซมึเศรา้เรา
ป้องกันได้ ..ง่ายนิดเดียว” น าสู่
โรงเรียนผูสู้งอายุ          ต.ดอน
มนต ์
2) โครงการ “ให้ความรู้ 
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2”  
น าสู่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน ต.
บ้านยาง 

 บรรล ุ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
อ.ณัฐิกา  
ร า ช บุ ต ร แ ล ะ
คณะฯ  
 
อ.สาวรจ ปลั่ง
กลางและคณะฯ  
 

 4.2.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่มีการบูรณาการร่วมกับการจัดการ
เรียนการสอน 
 

1. มีการบูรณาการ
บริการวิชาการ แก่สังคม
กับการเรยีนการสอน
จ านวน 9 โครงการฯ 

โครงการบริการวิชาการ ท้ัง 9 
โครงการ (ท่ีระบุในข้อ 3) 

 บรรล ุ  อาจารย์ประจ า 
ในแต่ละสาชา
วิชาฯ 

 4.2.2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่มีการบูรณาการร่วมกับการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
 

2. มีการบูรณาการ
บริการวิชาการแก่
สังคมกับ การวิจัยและ
การจัดการเรยีนการ
สอน จ านวน 9 
โครงการฯ 

2. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมที่บูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจยั ท้ัง 9 
โครงการ (ท่ีระบุในข้อ 3) 
 

บรรล ุ  อาจารย์ประจ า
ในแต่ละสาชา
วิชาฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
พันธกิจที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

(1) พัฒนากิจกรรมนิสิตใหม้ีส่วน ขัดเกลา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมการเป็นพลเมืองดี
และมีจติอาสา 
 

1.1.1 นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการท านุ
บ ารุง ศิลปวัฒนธรรมของคณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรมัย ์
 

ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายโครงการ 
 

1. โครงการเข้าค่ายจรยิธรรมของ
นิสิต 
2. โครงการมารยาทไทย 
 
3. โครงการท าบุญตักบาตร 
ปฐมนิเทศ และบายศรสีู่ขวัญนสิิต
พยาบาลรุ่นท่ี 4 
4. โครงการพิธีไหว้คร ู

บรรล ุ 
 

 อ.นงนุช  
หอมเนียม 
อ.เขมิกา    เสียง
เพราะ 
อ.ดร.ปณัณทัต 
บนขุนทด  
อ.นงนุช  
หอมเนียม 

(2) สอดแทรกความรูด้้านคณุธรรม 
จริยธรรมลงในเนื้อหาวิชาต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

1.2.1 สอดแทรกความรู้ ดา้นคุณธรรม
จริยธรรม ลงในเนื้อหาวิชาต่างๆ                 
ที่เกี่ยวข้อง 

6 รายวิชา 
 

5. โครงการสอนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในการเรียน    
การสอน 

บรรล ุ 
 

 
 

หัวหน้ากลุ่มวิชา
ในหมวดวิชาชีพ 
 

(3) ส่งเสริมให้นสิิตร่วมกิจกรรมและเป็น
สมาชิกชมรมต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นผูม้ีจิต
อาสาและ 
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี
 

1.3.1 มีกิจกรรมที่เปดิโอกาสให้นิสิต 
สร้างความเป็นผูม้ีจิตอาสาการเปน็ผู้น า 
และผูต้ามทีด่ ี
 

7 กิจกรรม(โครงการ) 6. โครงการพัฒนานิสติ  ให้มี
คุณลักษณะอันพึง ประสงค ์
7. โครงการนิสติอาสาเพื่อพัฒนา
ชุมชน 
8. โครงการประชุมเชียร์  
รับน้องใหม่  
9. โครงการพัฒนานิสติด้าน
ประกันคณุภาพทางการศึกษา 
10. โครงการประกวด นวัตกรรม
ทางการพยาบาล 
11. โครงการปีใหม่และการแข่งขนั
กีฬาสามัคค ี

บรรล ุ 
 

 อ.น.ท.หญิง  ดร.
ศิริกัญญา ฤทธ์ิ
แปลก 
อ.ริรร์ พิมมานุ
รักษ ์
อ.ศศิรินทร์  กระ
สินธุ์หอม 
อ.ณัฐิกา       
ราชบุตร 
อ.จุลจีรา      
จันทะมุงคุณ 
อ.ณรงค์กร     
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

12. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ชัยวงศ์ 
อ.สุดา         
ทองทรัพย ์

(4) ส่งเสริมการท ากิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและสังคม 
 

1.4.1 จัดกิจกรรม อนุรักษ์ศลิปะ 
วัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก 
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรมให้กับ 
หน่วยงานภายนอก 
 

3 กิจกรรม 13. โครงการพิธีมอบหมวกและ
เข็มสถาบัน 
ช้ันปีท่ี 2 
14. วันส าคัญแห่งชาติ (วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ วันปิยมหาราช 
วันเฉลิม 
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ 
ธันวามหาราช) 
15.โครงการวันพยาบาลแห่งชาต ิ

บรรล ุ 
 

 อ.น.ท.หญิง   
ดร.ศิริกญัญา 
ฤทธิ์แปลก 
อ.นงนุช      
หอมเนียม 
 
 
 
 
อ.ริรร์ พิมมานุ
รักษ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
พันธกิจที่ 6 การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ)  
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

(1) พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
วิชาการและวิชาชีพโดยค านึงถึงทั้งความรู้
และประสบการณ์ใน 
การท างาน 

1.1.1 จัดท าแผนอัตราก าลังบุคลากรทุกปี 
1.1.2 ส่งเสริมบุคลากรให้มโีอกาส 
ศึกษาต่อ 
- ระดับปริญญาเอก 1 คน 
- ระดับปริญญาโท 4 คน 
1.1.3 ส่งเสริมบุคลากรให้มโีอกาส 
ไปสัมมนาและฝึกอบรม 

- อบรมสมัมนาตามสาขาที่ 
เชี่ยวชาญ 100เปอร์เซ็นต์ อย่างน้อย 15 ชม/ปี 

- อบรมเฉพาะทาง 2 คนต่อป ี
1.1.4 ส่งเสริมให้บุคลากรได้ม ี
โอกาสท าวิจัย 

- สนับสนุนเงินวิจยั
ภาควิชาละ 1 เรื่องต่อป ี

- สนับสนุนเขยีนบทความวิชาการ
ภาควิชาละ 1 เรื่องต่อป ี

- สนับสนุนให้จดัท า
เอกสารประกอบ การสอน
ภาควิชาละ 1 เรื่องต่อป ี

100 % จากเป้าหมาย 
 

1. โครงการสนับสนุน 
การพัฒนาอาจารยโ์ดยการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา 
2. โครงการปฐมนิเทศ 
อาจารย์ใหม ่
3. โครงการเพิม่อาจารย ์
ที่มีต าแหน่งวิชาการ       (2 
กิจกรรม) 

3.1 กิจกรรมสรรหา 
อาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ 

3.2 กิจกรรมเตรยีม 
ความพร้อมอาจารย์เพื่อ 
สู่ต าแหน่งวิชาการ 

บรรล ุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรล ุ

 
 

ไม่บรรล ุ
(ปริญญาโท 
2 คน) 

 
ไม่บรรล ุ

(ไม่มีอบรม
เฉพาะทาง) 

 
  

อ.ศศิรินทร ์ 
กระสินธุ์หอม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ) 
 
กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/ 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ 
การบริหารจัดการ และการบริการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.1 ระบบสารสนเทศคณะที่ครอบคลุม
ตามพันธกิจหลักท่ีผู้บริหารบุคลากร
น าไปใช้ในการตัดสินใจได ้
 
 

1 โครงการ  
(ร้อยละ 100) 
 
 
 

1. โครงการความรู้สู่การ
ปฏิบัติการจัดท าระบบ
สารสนเทศท่ีสามารถใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการข้อมูลและ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

บรรล ุ  
 

อ.ณรงค์กร         
ชัยวงศ์ 
 
 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาการบริหารจัดการการเงิน พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ) 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

(2) การจัดท าระบบงบประมาณประจ าปตีาม
ภารกิจและโครงการ 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
 
 

1.2.1 จัดท างบประมาณประจ าป ี
ตามภารกิจและโครงการยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 
 
1.2.2 จัดท างบประมาณเพื่อการจดั  
การเรยีนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.2.3 จัดท างบประมาณตามภารกิจ 
ด้านการวิจัย การท านุบ ารุงศลิปะ 
วัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย 

มีแผนงบประมาณ
ประจ าปี 2558  
มีแผนงบประมาณ
ประจ าปี 2558  
มีแผนงบประมาณ
ประจ าปี 2558  

กิจกรรมการจัดท าแผน
งบประมาณประจ าปีการศึกษา 
2558 
 

บรรล ุ 
 
 
 

บรรล ุ
 
 
 

บรรล ุ 

 
 
 

 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ ฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลทุกหลักสูตร 
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ) 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบการบรหิารความเสี่ยงคณะ 
 

1.1.1 ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
1.1.2 มีการบริหารจัดการความเสีย่งและ
แนวทางการป้องกันระบุความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ 
 

1. โครงการ 
(ร้อยละ 100) 
2. จ านวนการรายงาน
บริหารความเสี่ยง 
(ไม่มีการรายงาน) 
 

1. โครงการพัฒนานิสติ     ผล
การเรยีนต่ า  
2. โครงการขับขี่ปลอดภัย 
3. โครงการคัดแยกขยะ 
4. โครงการเตรียมความพร้อม
นิสิตเพื่อสอบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพพยาบาล 
5. โครงการปิดหอพัก 

บรรล ุ 
 
 

บรรล ุ

 อ.เขมิกา  
เสียงเพราะ 
อ.สุดา ทองทรัพย ์
อ.นงนุช หอมเนียม 
อ.ดร.ศรีงามลักษณ์ 
ศรีปวริศร 

2. ส่งเสรมิพัฒนาด้านการจัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

1.1 จ านวนโครงการการ จดัการความรู ้
1.2 จ านวนชุดความรู้ที่ใช้ประโยชน์
ส าหรับพัฒนาการเรียนการสอน 

1 โครงการ  
(ร้อยละ 100) 
2 ชุดความรู้  
(ร้อยละ 100) 

1. โครงการการ จดัการความรู้
เรื่องการเขียนแผนการสอนให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 

บรรล ุ
 
 

บรรล ุ 

 
  

อ. ณัชชากัญญ์ 
ด้วงมั่ง และคณะ 

 2.1 จ านวนโครงการการ จดัการความรู ้
2.2 จ านวนชุดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
การเรยีนรู้ “Project base learning” 

1 โครงการ  
(ร้อยละ 100) 
1 ชุดความรู้  
(ร้อยละ 100) 

2. โครงการการ จดัการความรู้
เรื่อง Model of Learning 

บรรล ุ
 

บรรล ุ 
 

 อ.ริรร์  
พิมพ์มานุรักษ์และ
คณะ 

 3.1 จ านวนโครงการการ จดัการความรู ้
3.2 จ านวนเรื่องการสังเคราะห์องค์
ความรู้เรื่องการจัดการความรู ้
3.3 จ านวนเรื่องที่เผยแพร่ในเวปไซด์
คณะ 

1 โครงการ  
(ร้อยละ 100) 
2 เรื่อง (ร้อยละ 100) 
2 เรื่อง               
(ร้อยละ 100) 

3. โครงการการ จดัการความรู้
เรื่องการสังเคราะห์องค์ความรู้ 
และน าขึ้นเผยแพร่ในเวปไซด์
คณะ 

บรรล ุ
 

บรรล ุ
 

บรรล ุ

 อ. ณรงค์กร  
ชัยวงศ์และคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 12 การพัฒนาการประกัน คุณภาพและการรับรองสถาบัน 
พันธกิจที่ 7 การประกันคุณภาพและการรับรองสถาบัน 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

(1) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
บุคลากร และนสิิต ด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

1.1.1 ร้อยละของคณาจารย์บุคลากรมี
ความรู้ด้านการประกันคณุภาพ 

ร้อยละ 80 
 

1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านประกัน
คุณภาพแก่คณาจารย์
บุคลากร 

บรรล ุ 
  

 คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพฯ 

 1.1.2 ร้อยละของนิสิตที่เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจด้านการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ 80 
 

2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านประกัน
คุณภาพแก่นิสิต 
 
 

บรรล ุ 
  

 -คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพฯ 
 

 1.2.1 จ านวนของคณาจารย์  มีความรู้
ด้านการประเมินการประกันคณุภาพ
การศึกษา    ตามเกณฑ์ใหม่ สกอ.         
ปี 2558 

จ านวน 2 คน 
 

3. ส่งเสรมิสนับสนุนให้
คณาจารย ์
เข้ารับการอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามเกณฑ์ใหม่ สกอ. ปี 2558 

 ไม่บรรล ุ 
 

-คณะกรรม 
การพัฒนา
บุคคลากร 
 

(2) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การประเมินคณุภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก (สมศ. ส.กอ. สภาการพยาบาล) 
อยู่ในระดับด ี

 2.1.1 ร้อยละของบุคลากรมีความพร้อม
ส าหรับการประเมินคุณภาพการศกึษา
ภายใน และภายนอก     (สมศ. ส.กอ. 
สภาการพยาบาล) 

ร้อยละ 100 
 
 

 

1. โครงการเตรียมความ
พร้อมส าหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก (สมศ. ส.กอ. 
สภาการพยาบาล) 

บรรล ุ
 

 

 
 
 
 

 

-คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพฯ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

ผู้รับผิดชอบ 

 2.2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และภายนอก (สมศ.  
ส.กอ. สภาการพยาบาล)อยู่ในระดับด ี

- ส.กอ คะแนนเฉลี่ย 
4.45 
- สมศ. และสภาการ
พยาบาล คะแนนเฉลี่ย 
3.51 

2. กิจกรรมจดัท าแผนพัฒนา 
(Improvement Plan) 
 

บรรล ุ
 

 -คณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพฯ 
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สรุปผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา 
 
          คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

พันธกิจ 

เป้าหมายปี 2558 ร้อยละความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน ระหว่างมกราคม 
2559 – กรกฎาคม 2559 

หมายเหตุ จ านวนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละความส าเร็จใน
การด าเนินงาน 

1. การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้การบริการแก่นักศึกษา สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานิสิต 

 
13 

 
76.92 

  

2. การวิจัย การสร้างผลงานวิชาการ/นวัตกรรม 11 54.55   
3. การบริการวิชาการแก่สังคม 12 100.00   
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 15 100.00   

5. การบริหารจัดการ 10 100.00   

6. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 3 66.67   

7. การประกันคุณภาพและการรับรองสถาบัน 5 80.00   
 รวม ร้อยละความส าเร็จ ประจ าปีการศึกษา 2558                                                  82.59  
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สรุปตารางเปรียบเทียบร้อยละความส าเร็จของโครงการ  
 

ร้อยละ 50 60 70 80 90 
ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 

 
*หมายเหตุ โครงการที่มีร้อยละความส าเร็จของโครงการ ต่ ากว่าร้อยละ 50 ถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
 ยังไม่ได้ด าเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก  
 ............................................................................................................................. ...................... 
 ............................................................................................................................. ......................  
 ส าเร็จ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคะแนน ระดับความส าเร็จของโครงการ 

82.59 4 
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ปัญหาอุปสรรค 
 ไม่มี  
 มี )ระบุ(  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ แต่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า คือ พันธกิจที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานวิชาการ         /

            นวัตกรรม )ร้อยละ 54.55) พบว่ามีอุปสรรค ดังนี้ 
- ระยะเวลาในการขออนุมัติโครงการจากทางมหาวิทยาลัยใช้ระยะเวลานาน 
- กระบวนการผลิตงานวิจัยจนกระทั่งตีพิมพ์ใช้ระยะเวลานานจึงท าให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 

แนวทางแก้ไข 
- ส่งเสริมให้อาจารย์ มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และ 2 
- การสนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยค่อนข้างจ ากัด จึงมีแผนส่งเสริมให้อาจารย์หาทุนจากภายนอก

เพิ่มเติม 
ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินโครงการส าเร็จตามเป้าหมาย 
ความสามัคคีร่วมมือกันของบุคลากรในองค์กรที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๘ 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

 

ระยะเวลา 
การรายงาน 

รอบ 6 เดือน  

 

ค าชี้แจงกรุณารายงานผลการด าเนินงานตามที่คณะ/หน่วยงานของท่านด าเนินการในช่วงเวลา ต้ังแต่เดือน มกราคม – กรกฎาคม 2559 
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รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2558 

พันธกิจที ่1 การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้การบริการแก่นักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานิสิต 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การ
ด าเนินการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
1. บัณฑิตพึง
ประสงค ์

1. คัดเลือกนิสิตที่มี
ความสามารถและ
คุณธรรมจริยธรรม
เข้ามาเรียนใน
สถาบนั 
2. มีแนวทางการ
เตรียมความพร้อม
ของนิสิตก่อนเข้า
ศึกษา 

1. มีนิสิตที่มี
ความสามารถ
และคุณธรรม
จริยธรรม 

1.1 ระบบการรับนิสติ
และการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 

-โครงการโควตานักเรียน
เรียนดีคุณธรรมเด่น 
 
 
-โครงการปรับพืน้
ฐานความรู้นิสิตใหม ่

ระบบ มี บรรลุ  -คณะกรรมการบริหาร
คณะฯและส านัก
ประชา สัมพนัธ์และรบั
สมัครนิสิต                
-คณะกรรมการ
วิชาการมหาวทิยาลัยฯ  

โครงการ 2 บรรลุ  

1.2 การก าหนด
พฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมและมีการ
ถ่ายทอดทั่วถึง 

โครงการปฐมนิเทศและ
อบรมจริยธรรมนิสิต   

โครงการ 1 บรรลุ  คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯ 

การก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลด้านคุณธรรม
ในรายวิชา 

ร้อยละรายวิชาที่
ก าหนดคุณธรรม
จริยธรรมและมี
การถ่ายทอด 

100 บรรลุ  ผู้รับผิดชอบรายวชิา 

3. พัฒนาอาจารย์
และสิ่งสนบัสนนุ
การเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2552) เพื่อ

2. การผลิต
บัณฑิตที่เปน็
พลเมืองที่มี
คุณค่าของ
ประเทศ 
 
 

1.3 สัดส่วนนสิิตต่อ
จ านวนอาจารย ์

แผนจัดการบุคลากร สัดส่วน < 9:1 บรรลุ  คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ 

1.4 บัณฑิตที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

โครงการปัจฉิมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมสู่
วิชาชีพ 

ร้อยละ > 70 บรรลุ  คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯ 

1.5 การปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย 

โครงการพัฒนาหลักสูตร 
วท.บ. (เทคนิค

โครงการ 1 บรรลุ  คณะกรรมการบริหาร
คณะฯและ

คร้ัง 1 บรรลุ  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การ
ด าเนินการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ของนิสิตที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 และพร้อมรับ 
AEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแพทย์) คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรฯ 

1.6 การวิเคราะห์
คุณภาพข้อสอบและ
เกณฑ์ประเมิน  

การประชุมวิเคราะห์
ข้อสอบประจ าภาค
การศึกษา 

ร้อยละ รายวิชา
ที่มีการวิเคราะห ์

100 บรรลุ  หัวหน้าสาขา, 
คณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ การประชุม มี บรรลุ  

1.7 นิสิตมสี่วนร่วมใน
การก าหนดเกณฑ์
ประเมิน 

การประชุมวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน
ประจ าภาคการศึกษา 

ร้อยละของ
รายวิชา 

> 80 บรรลุ  หัวหน้าสาขา, 
คณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ การประชุม มี บรรลุ  

1.8 การก ากับ ติดตาม
และตรวจสอบการ
จัดท า มคอ. (3-7) 

การประชุมสาขาฯและ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ 

ร้อยละ มคอ. 
จากรายวิชาที่

ส าเร็จ 

100 บรรลุ  หัวหน้าสาขา, 
คณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ 

การประชุม มี บรรลุ  

1.9 การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐาน TQF อย่าง
น้อย 25% 

โครงการทวนสอบผล 
สัมฤทธิ์ประจ าป ี

ร้อยละของ
รายวิชา 

>25 บรรลุ  และกรรมการก ากับ
มาตรฐานคณะฯ 

โครงการ มี บรรลุ  

1.10 การสอบ Exit 
exam ตามมาตรฐาน 
TQF 

การสอบประมวลความรู้
ก่อนส าเร็จการศึกษา
ประจ าป ี

คร้ัง 1 บรรลุ  คณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ 

1.11 ห้องเรียน,
ห้องปฏิบัติการและ
พื้นที่จัดกิจกรรมมี
ความพร้อม 

แผนการพัฒนาปรับปรุง
อาคารคณะเทคนิค
การแพทย์เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

ร้อยละห้องที่
พร้อม 

100 บรรลุ  คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ 

แผน มี บรรลุ  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การ
ด าเนินการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12 ระบบการ
ให้บริการทางห้องสมุด
ที่ครบถ้วน 

แผนการพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดกลาง 
การอบรมการใช้ห้องสมุด
ประจ าป ี

ร้อยละสิ่งทีมี
ให้บริการ 

100 บรรลุ  ส านักหอสมุดกลาง 

แผน มี บรรลุ  

1.13 คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตทั่วถึง 

แผนการจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์และครุภัณฑ์
คณะฯ ประจ าป ี

อัตราส่วน
คอมพิวเตอร์ต่อ

นิสิต 

1:5 บรรลุ  คณะกรรมการการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คณะฯ 

จ านวน hotspot 4 บรรลุ  

แผน มี   
1.14 ความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการ
สอนและสิง่สนับสนุน
การเรียนรู้ 

การประเมินความพงึ
พอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิง่สนับสนุน
การเรียนรู้ประจ าภาค
การศึกษา 

คะแนน > 4 บรรลุ  คณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ 

1.15 อัตรานิสิตส าเร็จ
การศึกษา 

การส ารวจอัตรานสิิต
ส าเร็จการศึกษาประจ าป ี

ร้อยละ 80  ไม่บรรล ุ คณะกรรมการวิชาการ
ฯ 

1.16 ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต 

การประเมินความพงึ
พอใจผู้ใช้บัณฑิตประจ าป ี

คะแนน > 4 บรรลุ  คณะกรรมการวิชาการ
ฯ 

3. นิสิตมี
ทักษะการ

1.17 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพและเสริม 

-โครงการกีฬาสหเวช
ศาสตร์สัมพนัธ์  

โครงการ 3 บรรลุ  -คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การ
ด าเนินการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
เรียนรู้ที่
จ าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
และพร้อมรับ 
AEC 

สร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และ
เตรียมพร้อมรับ AEC 

-โครงการเลือกตั้งสโมสร
นิสิต 
-โครงการวันเทคนิค
การแพทย์ไทย 

-คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯ 
-คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯและ
คณะกรรมการวิจัย
คณะฯ 

4. มีสื่อการ
เรียนการสอน
ที่กระตุ้นการ
เรียนรู ้

1.18 สื่อการเรียนการ
สอนที่กระตุ้นการ
เรียนรู้ 

การเผยแพร่สื่อเรียนรู้ e-
learning บนเวบไซต์ของ
คณะฯ 

จ านวนรายวชิาที่
มีสื่อ 

25 บรรลุ  คณะกรรมการวิชาการ
คณะฯและหัวหน้า
สาขาฯ 

โครงการวารสาร
อิเล็คทรอนิกส์คณะ
เทคนิคการแพทย์ 

โครงการ 1 บรรลุ  -คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯ 

5. มีการให้ 
บริการ
ทางดา้น
วิชาการที่ครบ
วงจรและ
บูรณาการทั้ง
งานวิจยัและ
ท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

1.19 การให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนว
แก่นิสิตและบัณฑิต 

ระบบการให้ค าปรึกษา
แก่นิสิตและบัณฑิต  
 

ระบบ มี บรรลุ  -คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯ คะแนนความพึง

พอใจในการเข้า
พบอาจารย์ที่

ปรึกษา 

> 4 บรรลุ  

แผนการพัฒนาเวบ็ไซต ์ แผน มี บรรลุ  คณะกรรมการบริหารฯ 
โครงการวารสาร
อิเล็คทรอนิกส์คณะ
เทคนิคการแพทย์ 

โครงการ 1 บรรลุ  คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การ
ด าเนินการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
1.20 การเรียนการ
สอนมีการบูรณาการ
กับการวิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

การประชุมสรปุผลการ
ด าเนินการตามพันธกิจ
ประจ าป ี

รายวิชาที่มี
การบูรณาการ 

3 บรรลุ  คณะกรรมการบริหารฯ 

การประชุม มี บรรลุ  

1.21 ความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อหลักสูตร 

การประเมินความพงึ
พอใจของนิสิตต่อ
หลักสูตรประจ าปี
การศึกษา 

คะแนน >4 บรรลุ  คณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ 
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พันธกิจที ่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานวิชาการ/นวัตกรรม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การ
ด าเนินการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
2. องค์ความรู้
งานวิจยั 

ส่งเสริมการท า
วิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์
เผยแพร่และ
ต่อยอดองค์
ความรู ้
 

1. มีผลงาน 
วิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์เผย 
แพร่และใช้
พัฒนาต่อยอด
ความรู ้

2.1 แผนงานวิจยัและแผนจัดสรร
งบประมาณวิจัยและเผยแพร ่

แผนงานวิจัยประจ าป ี แผน มี บรรลุ  คณะกรรมการวิจัย
คณะฯ 
 2.2 จ านวนอาจารย์ที่ได้รบัทุนวจิัย, 

ผลิตต าราหรือสื่อการเรียนการสอน 
การเสนอขอทุนวิจัย ร้อยละ 15 บรรลุ  

2.3 โครงร่างหรือผลงานวิจัยเพือ่
พัฒนาการเรียนการสอน 

โครงร่าง 1  ไม่บรรล ุ

2.4 เงินสนบัสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

บาท/คน >25,000  ไม่บรรล ุ

2.5 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์
และอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

รายงานสรุปผลการวิจัย (รวม) ฉบับ 6 บรรลุ  คณะกรรมการวิจัย
คณะฯ (อ.ประจ า

หลักสูตร) 
ฉบับ 

3 บรรลุ  

2.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารวิจัยและการจัดการองค์
ความรู ้

-โครงการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์คณะ
เทคนิคการแพทย์ 
-โครงการสัมมนา
วิชาการคณะเทคนิค
การแพทย์ 
-การพัฒนาเว็บไซต ์

ระบบ มี บรรลุ  คณะกรรมการวิจัย
คณะฯ และ
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต  
 

โครงการ 2 บรรลุ  

2.7 การจัดงานประชุมวิชาการหรือ
อบรมจรรยาบรรณและความรู ้

-โครงการอบรม
จริยธรรมวิจัยในมนุษย ์

คร้ัง 
 

1 บรรลุ  ส านักวิจัย
มหาวิทยาลยัฯ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การ
ด าเนินการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
ทางดา้นวิจัย -โครงการวันวิชาการ 

คณะเทคนิคการแพทย ์
 

โครงการ 1 บรรลุ  คณะกรรมการวิจัย
คณะฯ และ
คณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะฯ 

2.8 ระบบและกลไกเพื่อคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

-โครงการอบรม
สิทธิบัตรงาน วจิัยและ
งานสร้างสรรค ์

ระบบ มี บรรลุ  ส านักวิจัย
มหาวิทยาลยัฯและ
คณะกรรมการวิจัย
คณะฯ 

โครงการ 1 บรรลุ  

2.9 การบูรณาการกับการวิจัยกับ
การเรียนการสอนและการน าไปใช้
ประโยชน ์

การประชุมสรปุผลการ
ด าเนินการตามพันธกิจ
ประจ าป ี

ร้อยละ
รายวิชาที่มี
การบูรณา

การ 

2 บรรลุ  คณะกรรมการ
วิชาการคณะฯและ
คณะกรรมการวิจัย
คณะฯ 

การประชุม มี บรรลุ  
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พันธกิจที ่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การ
ด าเนินการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
3. ให้บริการ
สังคม 
 

ออกบริการ
สุขภาพทาง
เทคนิค
การแพทย์ตาม
ความต้องการ
ของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องใน
รูปสหวิทยาการ 
 

1. มีการบริการ
สุขภาพทาง
เทคนิคการ 
แพทย์แก่ชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

3.1 แผนงานการบริการ
วิชาการประจ าป ี

แผนงานบริการวชิาการ
ประจ าป ี

แผน มี บรรลุ  คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการคณะฯ 

3.2 โครงการบริการ
วิชาการที่พฒันานสิิตหรือ
ชุมชนอยา่งต่อเนื่อง 

-โครงการเทคนิคการแพทย์
เวสเทิร์นร่วมรักษ์สุขภาพ 
-โครงการวันเทคนิค
การแพทย์ไทย 
-โครงการจิตอาสาตรวจตรา
สุขภาพ คณะเทคนิค
การแพทย์ 

โครงการ 1 บรรลุ  -คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการคณะฯ 
-คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการคณะฯ 
-คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯ 

3.3 โครงการบริการ
วิชาการในระดับสถาบนั
แบบสหสาขา 

โครงการ 1 บรรลุ  

3.4 การบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียน  
การสอน 

การประชุมสรปุผลการ
ด าเนินการตามพันธกิจ
ประจ าป ี
 

รายวิชาที่มี
การบูรณา

การ 

2 บรรลุ  -คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการคณะฯ
และคณะกรรมการ
วิชาการคณะฯ การประชุม มี บรรลุ  

3.5 การถ่ายทอดความรู้
จากการบริการวิชาการสู่
บุคลากรและสาธารณชน  

-การประชุมสรปุผลการ
ด าเนินการตามพันธกิจ
ประจ าป ี

การประชุม 
 

มี บรรลุ  คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ 

-โครงการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์คณะเทคนิค
การแพทย์ 
-การพัฒนาเว็บไซต ์

โครงการ 
 

1 บรรลุ  คณะกรรมการวิจัยคณะฯ
และคณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะฯ 
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พันธกิจที ่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การ
ด าเนินการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
4. นิยมค่า
ความเป็นไทย 

ด ารงรักษาและสืบ
ทอดประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยโดย
บูรณาการกับ
กิจกรรมด้านต่างๆ 

1. อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูสบืสาน
และเผยแพร่
วัฒนธรรม
ไทย 

4.1 แผนและงบประมาณด้าน
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 

-แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประจ าป ี

แผน มี บรรลุ  คณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะฯ 

4.2 โครงการหรือกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมที่จัดอย่าง
ต่อเนื่อง  

-โครงการรวมใจวันขึ้นปี
ใหม่คณะเทคนิค
การแพทย์  
-โครงการรับเสื้อกาวน์
และเข็มตราคณะเทคนิค
การแพทย์  
-โครงการปัจฉิมนิเทศ 
คณะเทคนิคการแพทย ์

โครงการ 3 บรรลุ  คณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะฯ 

4.3 การสร้างมาตรฐาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่
ยอมรับระดับชาติ และเผยแพร่
กิจกรรมสู่สาธารณชน 

-โครงการสืบสานต านาน 
ศิลป์ถิ่นไททรงด า 
-การพัฒนาเว็บไซต ์
 

โครงการ 1 บรรลุ  คณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะฯ 
 

4.4 การบูรณาการการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน 

-โครงการปฐมนิเทศและ
อบรมจริยธรรม 

โครงการ 
 

1 บรรลุ  คณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะฯ 

-การไหว้ตามแบบไทย
เพื่อสวัสดีและแสดง
ความขอบคุณอาจารย์
ผู้สอนในชั้นเรียน 

รายวิชาที่มี
การบูรณา

การ 

22 บรรลุ  คณะกรรมการ
วิชาการคณะฯ 

-การประชุมสรปุผลการ
ด าเนินการตามพันธกิจ

การประชุม มี บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การ
ด าเนินการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม หน่วยนับ 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

ประจ าป ี
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พันธกิจที่ 5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การด าเนินการ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

5. ใส่ใจ
บุคลากร 

สรรหาคัดเลือกพัฒนา
และรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถและ
ศักยภาพสูงไว้กบั
สถาบนั 
 

1. มีบุคลากรที่
มีศักยภาพสูง 

5.1 มีแผนอัตราก าลังบุคคล
ระยะยาว 

-แผนจัดการบุคลากร แผน มี บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 
 5.2 แผนและงบประมาณ

ส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ระยะ
ยาว 

แผน มี บรรลุ  

5.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ > 40 บรรลุ  

5.4 อัตราการลาออกของ
บุคลากร 

ร้อยละ <10 บรรลุ  

5.5 บุคลากรทุกคนได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

-โครงการอบรม,สัมมนา
โดยหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

คร้ัง
อบรม/คน 

1 บรรลุ  ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์
มหาวิทยาลยัฯ 

5.6 ระบบช่วยรักษาบุคลากรที่มี
ศักยภาพให้คงอยู่ 

-ระบบสวัสดิการบุคลากร 
การพิจารณาปรับ
ค่าตอบแทนประจ าป ี

ระบบ มี บรรลุ  ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์
มหาวิทยาลยัฯ 

5.7 แผนภาระงานของอาจารย ์ -แผนภาระงานอาจารย์
ประจ า 

แผน มี บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

5.8 การแต่งตั้งและมอบหมาย
หน้าที่อย่างเปน็ลายลักษณ์อักษร
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

-ค าสั่งแต่งตัง้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ค าสั่ง มี บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

5.9 ความพึงพอใจของ
บรรยากาศทางวิชาการและการ

-การประเมินความ     
พึงพอใจของบรรยากาศ

คะแนน >4 บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การด าเนินการ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

บริหารจัดการหลักสูตร ทางวชิาการและการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

5.10 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งวิชาการ 

-โครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อขอต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

โครงการ 
 

1 
 

บรรลุ  คณะกรรมการ
วิจัยคณะฯ 

ร้อยละ  15 บรรลุ  
5.11 อาจารย์ใหม่ได้รับการ
ปฐมนิเทศ 

-โครงการอบรมอาจารย์
ใหม่  

โครงการ 1 บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ คร้ัง/ป ี 1 บรรลุ  

5.12 การถ่ายทอดประสบการณ์
การสอนจากอาจารย์ที่มีเทคนิค
การสอนที่ด ี

-โครงการสัมมนาวิชาการ
เทคนิคการแพทย์ 

โครงการ 1 บรรลุ  คณะกรรมการ
วิจัยคณะฯ คร้ัง/ป ี 1 บรรลุ  
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พันธกิจที่ 6 การบริหารจัดการ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การด าเนินการ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
6. องค์กรดี
ด้วยบริหาร 

บริหารจัดการบุคลากร
และคณะโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลและระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
อย่างมีประสทิธิภาพ 

1. มีการบริหาร
จัดการคณะและ
งบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

6.1 แผนกลยุทธ์ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบาย
สถาบนั 

-แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
คณะเทคนิคการแพทย์ 
5 ปี พ.ศ. 2555-2559 

แผน มี บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

6.2 แผนปฏบิัติการ
ประจ าปีที่เชื่อมโยงกบั
วิสัยทัศน์ของคณะฯ 

-แผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี

แผน มี บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

6.3 กลไกการจัดท าแผน
และการบริหารงานซึ่งตรง
กับหลักธรรมาภิบาล      
10 ประการ 

-การประชุมจัดท า
แผนปฏบิัติการประจ าปี 
-การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจ าเดือน 

การ
ประชุม 

มี บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

6.4 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมากกว่า 80%    
มีการประชุม วางแผน 
ติดตาม และทบทวน 

ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
ประชุม 

>80 บรรลุ  

6.5 การถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีแก่บุคลากร 

การประชุมถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏบิัติการประจ าปี 

ร้อยละ
บุคลากร

เข้า
ประชุม 

100 บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

6.6 ระบบการก ากับติดตาม
การและรายงานการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติ
การ 

การประชุมคณะฯ เพื่อ
รายงานความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติการ
รายงานสรุปผลการ

ระบบ มี บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 
 การ

ประชุม 
มี บรรลุ  

รายงาน มี บรรลุ  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การด าเนินการ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
ด าเนินการ สรุป 

6.7 ระบบและกลไกการ
บริหารจัดการการถ่ายทอด
องค์ความรู ้

-แผนงานการบริหาร
จัดการองค์ความรู้ใน
องค์การ 
-โครงการสัมมนา
วิชาการคณะเทคนิค
การแพทย์ 
-การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อ
การจัดการองค์ความรู้ 

แผน มี บรรลุ  -คณะกรรมการวิจัย
คณะฯและ
คณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะฯ 

โครงการ 1 บรรลุ  

6.8 ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสนิใจ  

แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

แผน มี บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯและ
วิทยาลัยการศึกษา
ผ่านระบบเครือข่าย 
มหาวิทยาลยั 

ระบบ มี บรรลุ  

การอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสนิใจ 

คร้ัง/ป ี 1 บรรลุ 

6.9 ความพึงพอใจของนิสิต
ต่อหลักสูตร 

การประเมินความ     
พึงพอใจของนิสิตต่อ
หลักสูตร 

คะแนน >4 บรรลุ  คณะกรรมการ
วิชาการคณะฯ 

6.10 ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

การประเมินความ     
พึงพอใจของบุคลากร
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

คะแนน >4 บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

6.11 แผนบริหารความเสี่ยง
ตามพันธกิจของคณะฯ 

แผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคนิคการแพทย ์

แผน มี บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การด าเนินการ เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
6.12 การวิเคราะห์การเงิน
เพื่อประเมินความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร 

รายงานสรุปแผนการ
เงินประจ าป ี

รายงาน มี บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 
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พันธกิจที่ 7 การประกันคุณภาพและการรับรองสถาบัน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การ
ด าเนินการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
7. การจัดการ
ด้วยงาน
ประกัน
คุณภาพ 

ใช้หลักการ
ประกันคุณภาพใน
การก ากับติดตาม
และพัฒนาการ
ด าเนินงานของ
คณะและหลักสูตร 
 

1. คณะและ
หลักสูตรมีคุณภาพ
และมาตรฐานเปน็
ที่ยอมรับระดับชาต ิ

7.1 ระบบและกลไกในการ
ก ากับติดตามการด าเนนิการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร 

แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

แผน มี บรรลุ  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะฯ 

7.2 คณะกรรมการก ากับ
และรายงานผลการติดตาม
ให้กรรมการประจ าคณะทุก
ภาคการศึกษา 

-การประชุมคณะฯ เพื่อ
รายงานความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติการ 
-รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจ าภาค 

ค าสั่งแต่งตัง้ มี บรรลุ  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะฯ 

การประชุม มี บรรลุ  
รายงานสรุป
ประจ าภาค 

มี บรรลุ  

7.3 การจัดสรรทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรโดยผ่านระบบ
ประกันคุณภาพ 

แผนการจัดสรร
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
การประกันคุณภาพ 

แผน มี บรรลุ  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะฯ 

7.4 การประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามก าหนดเวลา
และรายงานผลการประเมิน
ให้กรรมการประจ าคณะเพื่อ
ใช้ในการปรับปรุง 

การประเมินคุณภาพ
หลักสูตรและคณะฯ
ประจ ารอบและ/หรือ
ประจ าป ี

เล่ม/
รายงาน

สรุปผลการ
ตรวจ

ประเมิน 

มี บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
และคณะกรรม 
การประกัน
คุณภาพการ 
ศึกษาคณะฯ รายงานการ

ประชุม 
มี บรรลุ  

7.5 การบริหารงานโดยใช้
หลักการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

-แผนและกลไกการ
บริหารหลักสูตร 
-การประชุมวางแผน 

แผนบริหาร มี บรรลุ  คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 
 

การประชุม มี บรรลุ  
เล่มสรุป มี บรรลุ  
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์การ
ด าเนินการ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด (KPI) 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
หน่วยนับ 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ
การด าเนินโครงการตาม
พันธกิจ 

โครงการ 

7.6 การส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพ 

โครงการอบรมประกัน
คุณภาพการศึกษา 
คณะเทคนิคการแพทย ์
 

คร้ังอบรม 1 บรรลุ  คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะฯ 
และคณะกรรม 
การกิจการนิสิต
คณะฯ 

โครงการ 1 บรรลุ  
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สรุปผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

พันธกิจ 

เป้าหมายปีการศึกษา 2558 เดือนมกราคม - กรกฎาคม 

จ านวนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงาน 
เดือน สิงหาคม - ธันวาคม 

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงาน 
เดือน มกราคม -  กรกฎาคม 

1. การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้การบริการ
แก่นักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานิสิต 

5 แผนงาน 
10 โครงการ 
12 กิจกรรม 

29.6 100.0 

การวิจัย การสร้างผลงานวิชาการ/นวัตกรรม 1 แผนงาน 
5 โครงการ 
4 กิจกรรม 

20.0 100.0 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม 1 แผนงาน 
4 โครงการ 
2 กิจกรรม 

14.2 100.0 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 แผนงาน 
5 โครงการ 
3 กิจกรรม 

44.4 100.0 

5. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 2 แผนงาน 
4 โครงการ 
3 กิจกรรม 

33.3 100.0 

6. การบริหารจัดการ 5 แผนงาน 
1 โครงการ 
10 กิจกรรม 

43.7 100.0 
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พันธกิจ 

เป้าหมายปีการศึกษา 2558 เดือนมกราคม - กรกฎาคม 

จ านวนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงาน 
เดือน สิงหาคม - ธันวาคม 

ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงาน 
เดือน มกราคม -  กรกฎาคม 

7. การประกันคุณภาพและการรับรองสถาบัน 3 แผนงาน 
1 โครงการ 
4 กิจกรรม 

50.0 100.0 
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แบบรายผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๘ 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 

ระยะเวลา 
การรายงาน 

 รอบ 12 เดือน 

 
 

ค าชี้แจงกรุณารายงานผลการด าเนินงานตามที่คณะ/หน่วยงานของท่านด าเนินการในปีการศึกษา 2558 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษา 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

(1)  พัฒนาระบบและกลไกการจดั
การศึกษาและบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามมาตรฐานคณุวุฒิ
แห่งชาติระดับอุดมศึกษา 

(2)  ส่งเสริมการสนับสนุนการด าเนินการ
ตามโครงสรา้งรายวิชาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา 

1.  เค้าโครงรายวิชาตาม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3  และ 
มคอ.4) 

2.  แผนการสอนและระบบการ
ประเมินผลรายวิชา 

1 โครงการ 
 

บรรล ุ 1) การจัดท าประมวล
รายวิชา (มคอ.3,มคอ.4) 
 

คณะกรรมการวิชาการคณะ 
และอาจารย์ผูส้อน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาสื่อการสอนเพ่ือสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิตการจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษา 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

(1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั 

(2)  การพัฒนาและปรับปรุงปัจจยั
เกื้อหนุนสนับสนุนการเรียนรู ้

1.  มีกระบวนการถ่ายทอด  
ความรู้ ให้นิสติผ่านช่องทาง
ต่างๆ 

2.  การพัฒนา/ปรับปรุง 
กระบวนการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการศึกษา 

3.  มีการจัดระบบอาจารย์  
    ที่ปรึกษาและการแนะแนว

การศึกษา 

1 โครงการ 
 

บรรล ุ 1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ส่วนโดยเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ 
 

คณะกรรมการวิชาการคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษา 
พันธกิจที่ 1  การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษา 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

(1)  ให้มีความรู้และพัฒนาความเข้าใจ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา 

(2)  พัฒนาระบบและการรายงานผลการ
ด าเนินการรายวิชาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา 

1.  มีรายงานผลการด าเนินงาน
ของทุกรายวิชา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
ระดับอุดมศึกษา (มคอ. 5 และ 
มคอ.6) หลังสิ้นสดุภาค
การศึกษา 

2.  มีรายงานผลการด าเนินงาน
ของทุกรายวิชา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.7) หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

1 โครงการ 
 

บรรล ุ
 
 
 
 
 
 
 

ไม่บรรล ุ
(เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่

จะด าเนินการ) 
 

1) การจัดท าสรุปรายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5 มคอ.6) 
 
 
 
1) การจัดท าสรุปรายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา 
(มคอ.7) 

คณะกรรมการวิชาการคณะ  
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการวิชาการคณะ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย 
พันธกิจที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานวิชาการ/นวัตกรรม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

(1)  ส่งเสริมงานวิจัยในรูปของสห
วิทยาการและงานวิจัยในรูปของ
โครงการเพื่อแก้ปญัหา 

(2)  ส่งเสริมให้อาจารย์นิสติ ชุมชนและ
องค์กรในชุมชนพัฒนาโจทย์วิจัย
และมีการท าวิจัยร่วมกัน 

 

1.  มีการประสานกับมหาวิทยาลยั 
ใน 

    การจัดท างบประมาณ การวิจยั 
2.  ส่งเสริมให้อาจารย์ เขยีน โครง

ร่างวิจัยเพื่อขอรับทุน ท้ัง
ภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลยั 

3.  มีการท าวิจัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และ
ชุมชน 

4.  สามารถน าผลการวิจัย   มา
พัฒนาหลักสตูรเพิ่มบทเรียน
การท ากรณีศึกษาและอื่นๆ 

5.  มีการจัดประชุมสมัมนา
ผู้เกี่ยวข้องในการน าผลการวจิัย
ไปใช้แก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม 

6.  ส่งเสริมให้อาจารย์ รบังานวิจัย
จากชุมชนเพื่อแก้ปัญหาของ
ชุมชนร่วมกัน 

 
 
 

7 โครงการ ไม่บรรล ุ
(เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ

ด าเนินโครงการ) 

1) โครงการวิจัยเรื่อง การ
ผลิตแกส๊ชีวภาพจากวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร 
2) โครงการวิจัย เรื่อง การ
บ าบัดสีย้อมด้วย
กระบวนการโฟโตคะตะไลติ
กออกซิเดชัน 
3) โครงการวิจัย เรื่อง การ
ส่งเสริมพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลยั 
เวสเทิร์น 
4) โครงการวิจัย เรื่อง 
พฤติกรรมการปฏิบตัิด้าน
ความปลอดภัยของผู้ที่
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ในมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น 
5) โครงการวิจัย เรื่อง ร้าน
ขายยากับการจา่ยยาชุดแก้
ปวดเมื่อยท่ีม ี
สเตียรอยด์: กรณีศึกษาใน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

ดร.โกวิท สุวรรณหงส ์
ว่าท่ีร้อยตรี จักรพงษ ์  สุข
เจริญ 
 
นาย จตุรวิทย์  
บุญพิทักษ์ 
 
นายวิชาญ บุญค้ า 
 
 
นายขจรศักดิ์  
ผิวเกลีย้ง 
 
 
นางสาว จิตตานันท์  ทอง
ประเสริฐ 
นางสาวชุติพร  
อินชนะ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

    6) การศึกษาคณุภาพทางจลุ
ชีววิทยาของอาหารพร้อม
บริโภคที่จ าหน่ายในอ าเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบรุ ี
7) การประเมินความเสี่ยง
ทางการศาสตร์โดยมาตรฐาน 
RULA ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  เพ่ือให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคมเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน 
พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม  

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด เป้าหมายด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

(1)  มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาไปยัง
ลุ่มเป้าหมายที่อยู่หา่งไกล 
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเปิด
โอกาสให้มีการเรยีนรู้ทางวิชาการ
ต่างๆ มากขึ้น 

(2)  สร้างภาคีเครือข่ายพันธมิตร เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 

1.  มีการพัฒนาระบบและ
กลไกในการบริการวิชาการ
แก่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.  จัดท าโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลยั 

3.  มีการประสานงานกับ
ชุมชนระดับต่างๆ     ที่
เกี่ยวข้องกับบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

2 โครงการ ไม่บรรล ุ
(เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่

จะด าเนินการ) 

โครงการส่งเสริมพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพของ
ประชาชน  ในต าบลสระลง
เรือ 
 
โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากขยะอินทรีย ์

ดร.โกวิท  
สุวรรณหงส ์
 
 
 
ดร.โกวิท  
สุวรรณหงษ ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
พันธกิจที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

(1)  พัฒนากิจกรรมนิสิตให้มสี่วนขัด
เกลาด้านคุณธรรมจริยธรรมการ
เป็นพลเมืองดีและมีจิตอาสา 

(2)  สอดแทรกความรู้ดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมลงในเนื้อหาวิชาต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

    ของมหาวิทยาลัย 
2. นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรมของคณะ 
3.  สอดแทรกความรู้  ดา้น

คุณธรรม จรยิธรรม ลงใน
เนื้อหาวิชาต่างๆ       ที่
เกี่ยวข้อง 

10 โครงการ บรรล ุ
 
 
 

บรรล ุ
 
 

บรรล ุ
 

ไม่บรรล ุ
 

บรรล ุ
 

ไม่บรรล ุ
 
 

ไม่บรรล ุ
 

บรรล ุ
 

บรรล ุ
 

บรรล ุ

1) ถนนสายวัฒนธรรมเลิศล้ า
ความเป็นไทย  
ครั้งท่ี 2 
2) ราชพฤกษร าลึก   พระ
คุณครู ปี 2558 
3) ลอยกระทงตามประทีป 
4) สงกรานต์สานสัมพันธ์ 
5) พิธีเทียนบายศรีสู่ขวัญน้อง
ใหม ่
6) โครงการอบรมมารยาท
งามตามแบบไทย 
7) โครงการอบรมอ่านฟัง
เสียง 
8) โครงการฝึกอบรม
เสรมิสร้างจริยธรรมและ
คุณธรรมเจา้หน้าท่ีความ
ปลอดภัยในการท างาน 
9) โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะนสิิตก่อนฝึกงาน 
10) โครงการ “อบรมป้องกัน
อัคคีภัย การซ้อมดับเพลิง
เบื้องต้น การอพยพหนีไฟ 

 
 
 
 
 
 
อ.จักรพงษ์   
สุขเจรญิ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

(1)  ส่งเสริมให้นิสติร่วมกจิกรรมและ
เป็นสมาชิกชมรมต่างๆ 

     เพื่อสร้างความเป็นผูม้ีจิตอาสาและ
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี

 

1.  ส่งเสริมให้นิสิตร่วม
กิจกรรมเพื่อสร้างความเป็น
ผู้มีจิตอาสาการเป็นผู้น า
และ 
ผู้ตามทีด่ ี

2.  ส่งเสริมการท ากิจกรรม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับชุมชนและสังคม 

3.  เผยแพร่ศลิปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นให้ประชาชนท่ัวไป
ทราบในสื่อต่างๆ 

7 โครงการ 
 

บรรล ุ
 

ไม่บรรล ุ
ไม่บรรล ุ
บรรล ุ

 
 

ไม่บรรล ุ
 
 

ไม่บรรล ุ
 
 

ไม่บรรล ุ

1) ฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผู้น านสิิต 
2) จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
3) จัดตั้งสโมสรนิสิต 
4) ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต
พัฒนาชีวิตด้วยจิตปัญญารุ่น
ที ่1 
5) พบปราชญ์ชาวบ้านด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา
วิชาชีพเสริม 
6) โครงการอบรมมารยาท
งามตามแบบไทย 
7) โครงการอบรมอ่านฟัง
เสียง 

อ. จักรพงษ์  
สุขเจรญิ 

(1)  ส่งเสริมการท ากจิกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและ
สังคม 

(2)  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นให้ประชาชน
ทั่วไปทราบในสื่อต่างๆ 

1.  จัดกิจกรรม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานภายนอก 
เผยแพรศ่ิลปวัฒนธรรม
ให้กับหน่วยงานภายนอก 

3 โครงการ ไม่บรรล ุ
ไม่บรรล ุ
บรรล ุ

1) อู่ทอง..อู่อารยะ 
2) วัฒนธรรมสัญจร 
3) ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งท่ี16 
 

อ.จักรพงษ์   
สุขเจรญิ 

 
หมายเหตุ : โครงการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะด าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบุคลากร 
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ) 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

(1)  พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ
คณะ 

(2)  มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้กันอยา่ง
สม่ าเสมอ 

1.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์การจดัการ
เรียนการสอน ในห้องเรียน 

2.  เพิ่มทักษะ และเทคนิค
ส าหรับการออกข้อสอบ
ส าหรับนสิิต 

3.  สนับสนุนการจดักิจกรรม
ในการแสดงออก และ
ถ่ายทอดความรู้ ภายใน
คณะฯ 

1 โครงการ บรรล ุ 1)  การจัดการความรู้ (KM)  
เรื่อง การจัดการเรยีนการ
สอนในห้องเรียนส าหรับ
นิสิตคณะสาธารณสุข
ศาสตร ์

คณะกรรมการวิชาการคณะ 

(1)  พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพโดยค านึงถึงทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างาน 

 

1.  จัดท าแผนอัตราก าลัง
บุคลากร 

2.  ส่งเสริมบคุลากรในคณะให้
มีโอกาสศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงขึ้น 

3.  ส่งเสริมบคุลากรในคณะให้
มีโอกาสไปสมัมนาและ
ฝึกอบรม ในเรื่องที่สนใจ 
และสามารถน ามาเป็น
ประโยชน์การการ
ปฏิบัติงาน 

10 โครงการ ไม่บรรล ุ
(เนื่องจากด าเนินการไปเพียง 
1 โครงการอีก      9 โครงการ

ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะ
ด าเนินการ) 

ให้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย
คนละ 1 ครั้ง 
 
 
 

อาจารย์โกวิท      สุวรรณ
หงษ ์
อาจารย์ขจรศักดิ์       ผิว
เกลี้ยง 
อาจารย์จตุรวิทย์      บุญ
พิทักษ์  
อาจารย์วิชาญ บุญค้ า 
อาจารย์จักรพงษ์       สุข
เจริญ 
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กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 4.  ให้บุคลากรได้มีโอกาสใน
การศึกษาท าวิจัย 

   อาจารย์หฤทชญา      นับ
แสง 
อาจารย์จติตานันท์   ทอง
ประเสริฐ 
อาจารย์ชุติพร  อินชนะ 
นางสาวกมลชนก อ่ าอ่อน 

 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ) 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

(1)  น าเสนอผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการครบตามพันธกิจ
ทางระบบสารสนเทศ 

 

1.  โครงสร้างองค์กรและข้อมลู
ที่ปัจจุบัน 

    ผ่าน website และ
Facebookของคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

1 โครงการ ไม่บรรลผุล 
(เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ

ด าเนินงาน) 

1.  โครงการพัฒนา 
website ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์

เจ้าหน้าท่ีคณะสาธารณสุข
ศาสตร ์

 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาการบริหารจัดการการเงินพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
พันธกิจที่ 5  การบริหารจัดการ  (การสนับสนุนทุกพันธกิจ) 
- ไม่มี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลทุกหลักสูตร 
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ) 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน 
(บรรลุ/ไม่บรรลุ) 

แผนงาน/ 
โครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 

(1)  ปรับปรุงการจดัการศึกษาและ
บริหารหลักสตูรใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิเพื่อสอดคล้องกับ
วิชาชีพสาธารณสุข 

 

1.  มคอ.2 , มคอ.7 1 โครงการ ไม่บรรลุ 
(เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ

ด าเนินงาน) 

1.  โครงการจัดท า(รา่ง) 
มาตรฐานคุณวุฒิ และ(ร่าง) 
มคอ.2-มคอ.7  สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ ระดับ 
ปริญญาตร ี

คณะกรรมการวิชาการคณะ 
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สรุปผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา  
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (กาญจนบุรี) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558  ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิ ชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

พันธกิจ 

เป้าหมายปี 2558 

ผลการ
ด าเนินงาน 

รอบ 6 เดือน 

บรรล/ุไม่
บรรล ุ

หมายเหต ุ

จ านวนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ร้อยละความส าเรจ็ใน
การด าเนินงาน 

1. การผลติบัณฑิต การจดัการเรียนการสอน การให้การบริการแก่นกัศึกษา 
 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ และการพัฒนานิสิต 

4 100.00 3  เหลืออีก 1 โครงการยังไม่ถึง
ช่วงที่จะด าเนินโครงการ 

2. การวิจัย การสร้างผลงานวิชาการ/นวัตกรรม 7 100.00 7  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
3. การบริการวิชาการแกส่ังคม 1 100.00 1  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 20 100.00 10  โครงการที่เหลืออีก 10 

โครงการอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินงาน 

5. การบริหารจัดการ 3 100.00 2  เหลืออีก 1 โครงการยังไม่ถึง
ช่วงที่จะด าเนินโครงการ 

6. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 10 100.00 1  อีก 9 โครงการยังไม่ถึง
ช่วงเวลาในการด าเนินงาน 

7. การประกันคณุภาพและการรับรองสถาบัน 1 100.00 -  ยังไม่ถึงช่วงเวลาในการ
ด าเนินงาน 

8. อ่ืนๆ      
ร้อยละความส าเรจ็ 100.00 
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โครงการตามแผนงานมีจ านวนท้ังหมด 41 โครงการ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ไปแล้วจ านวน 24 โครงการ อีก 17 โครงการเป็นโครงการที่อยู่ในระหว่างการด าเนินโครงการและ
บางโครงการยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะด าเนินการเพราะเหลือระยะเวลาอีก 6 เดือน  จึงยังไม่สามารถประเมินออกมาเป็นร้อยละความส าเร็จทั้งหมดได้ 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ  
  ยังไม่ได้ด าเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก  
............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ....................................... 
  ส าเร็จ 
 
ปัญหาอุปสรรค 
 ไม่มี  
 มี )ระบุ(  

......................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................           ........................ 
 
แนวทางแก้ไข (ถ้ามี) 

......................................................................................................................................................................................................................................................................
..................... 

ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินโครงการส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
..............................................................................................................................................................................................................................................................

...........................  
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แบบรายผลการปฏิบัติงานประจ าปี ๒๕๕๘ 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี 
 
 

ระยะเวลา 
การรายงาน 

 รอบ 12 เดือน 

 
 

ค าชี้แจงกรุณารายงานผลการด าเนินงานตามที่คณะ/หน่วยงานของท่านด าเนินการในปีการศึกษา 2558 
 

   
 


