แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2558
1. ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด (The Power of Thought We Aim The Highest)
2. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน
3. พันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
สนับสนุนและส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ างปกติสุข สร้างเสริมให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนและ
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.2 ด้านการวิจัย
สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนางานวิจัย/หรืองานสร้างสรรค์ที่พัฒนาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยธารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ ของชุมชน
ท้องถิ่น
3.3 ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
สร้างเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จนเกิดเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ภายใต้ความร่วมมือ
ทางวิชาการและการเรียนรู้ร่วมกัน
3.4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของนิสิต
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทานุบารุงและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
4. อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง คุณสมบัติที่เป็นตัวตนในผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา
เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น(IDWTU : Identity of Western University)
Intellectual
:
เป็นปัญญาชน
Development
:
พัฒนาคนดี
Work Ability
:
ปฏิบัติงานมีทักษะ
Talent
:
มีสมรรถนะพิเศษ
Unity
:
ร่วมมือ สามัคคี

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น(UWTU : Uniqueness of Western University)
United creative
:
ร่วมมือกันสร้างสรรค์
Wisdom
:
ชั้นนาทางปัญญา
Technology
:
พัฒนาด้วยเทคโนโลยี
Universality
:
ผลิตบัณฑิตสูร่ ะดับสากล/ มีความรู้กว้างขวาง
วัตถุประสงค์การพัฒนามหาวิทยาลัย
1) ผลิ ตบัณฑิ ตที่มีค วามรู้ ความสามารถในด้านทฤษฎีแ ละการปฏิบั ติสามารถน าความรู้ไปประยุก ต์ใช้ใ นการประกอบวิชาชีพให้เกิด ประโยชน์สู งสุ ด แก่สังคมและประเทศชาติ และเป็ น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา วิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมในการพัฒนาการเรียนรู้ตนเอง อันจะนาไปสู่การสร้างสังคมการเรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชนและประเทศชาติ
4) ส่งเสริมและสนับสนุนในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติ
5) บริหารจัดการองค์กร ที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีสถานที่ทาการของมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่
1.1 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจังหวัดกาญจนบุรี เป็นศูนย์การศึกษาหลักของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขที่ 600 หมู่ 11 ตาบลสระลงเรือ อาเภอห้วยกระเจา
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71170
1.2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งวัชรพล ตั้งอยู่เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตาบลลาดสวาย
อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
1.3 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดบุรีรมั ย์ เป็นศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบุรีรมั ย์ ตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนเลี่ยงเมืองตาบลบ้านยาง
อาเภอเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์ 31000
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีศูนย์ประสานงานการศึกษาสาหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายและหรือเข้าเรียนบนระบบโทรทัศน์ออนไลน์ (WTU-TV Online)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มของมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น การประเมิ น เพื่ อ วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มต่ า งๆ ที่ ส่ งผลต่ อ การด าเนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล และสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ เทคนิค SWOT Analysis โดยจะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อจะประเมินด้านจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ของ
การบริหารมหาวิทยาลัย และส่วนที่สอง การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อจะประเมินด้านโอกาส (Opportunity) และภาวะคุกคาม (Threat) ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

2

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

 ด้านการจัดการศึกษา
1. มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบห้องเรียน และระบบการสอนผ่านระบบเครือข่าย (WTU
Cyber U)
2. มีหลักสูตรให้เลือกเรียนที่หลากหลายทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
3. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. มีอาจารย์ที่มีความรู้เฉพาะด้านที่หลากหลาย และจัดระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการได้
5. มีเครือข่ ายการเรียนรู้และการให้บริการในภูมิภาคต่างๆ ครอบคลุมพื้นที่เกือบทุกภาคของ
ประเทศ
6. มีสื่อการศึกษาหลากหลาย นิสิตสามารถเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
7. มีระบบการสอบและการออกข้อสอบที่ได้มาตรฐาน
 ด้านการพัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้
8. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและแผนสนับสนุนการวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งงานพัฒนาองค์ความรู้อื่น
9. การวิจั ย เน้น ทั้ งทางด้ า นพื้น ที่ ในเขตที่ ตั้ งมหาวิ ท ยาลั ย และกาหนดเรื่ องงานวิ จั ยที่ จ ะน าไป
แก้ปัญหาของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 ด้านบริการวิชาการสู่สังคม
10. มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณการบริการวิชาการที่หลากหลาย ทั้งด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับชุ มชนทั้งในเขตและเขตใกล้เคียงพื้นที่จัดตั้งของ
มหาวิทยาลัย
 ด้านศิลปวัฒนธรรม
11. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณีที่
สาคัญด้วยการจัดสรรงบประมาณและจัดทาโครงการที่สามารถบูรณาการด้านการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ

 ด้านการจัดการศึกษา
1. นิ สิ ต ไม่ ส ามารถจบการศึ ก ษาตรงตามระยะเวลา เนื่ อ งจาก ลงทะเบี ย นล่ า ช้ า ไม่ ช าระ
ค่าลงทะเบียนตามกาหนดเวลา ไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากนิสิตเปลี่ยนแปลงที่อยู่และไม่แจ้ง
กับมหาวิทยาลัย และไม่ทาตามคาแนะนา จึงไม่สามารถสอบผ่านตามเวลาที่กาหนดไว้
2. ศูนย์บริการการศึกษาในภูมภิ าคยังไม่สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในทุกเรื่อง

 ด้านการพัฒนาการวิจัยและสร้างองค์ความรู้
6. มีการขอทุนวิจัยภายนอกมีจานวนน้อย
7. มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการระดับ TCI และระดับนานาชาติจานวนน้อย
 ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม
8. มหาวิทยาลัยมีการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์จานวนน้อย
 ด้านศิลปวัฒนธรรม
-
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จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

 ด้านบริหารจัดการ
 ด้านบริหารจัดการ
12. มหาวิทยาลัยได้นาระบบการจัดการสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการงาน ทั้งด้านธุรการ
การเงิน การบัญชี พัสดุ รวมถึงระบบ E-Office เพื่อการจัดการงานสานักงาน
13. มหาวิทยาลัยและคณะวิชามีการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมแบบ VDO
Conference
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
โอกาส (Opportunity)

ภาวะคุกกคาม (Threat)

 ด้านเศรษฐกิจ
 ด้านเศรษฐกิจ
1. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีศักยภาพและความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์และบุคลากร ที่จะช่วยผลิต
1. สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงเร็วทาให้มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยน
แรงงานระดับสูงในสาขาที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ และด้าน
2. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทาให้ต้องใช้บุคลากรและค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น
สาธารณสุข
2. ความต้องการแรงงานระดับสูงเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัย ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการแรงงานของประเทศ
 ด้านกระแสโลกาภิวัตน์
 ด้านกระแสโลกาภิวัตน์
3. การพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล จะส่งเสริมให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาใน 3. คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ไม่เท่าเทียมกัน จะทาให้ความต้องการของผู้เรียนไปศึกษา
มหาวิทยาลัยของไทยมากขึ้น
ในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพการศึกษาสูงกว่า
4. มหาวิท ยาลัย สามารถน าเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ ในด้ านการบริห ารจัด การและการเรี ย น 4. การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทาให้ต้องใช้เงินลงทุนสูงและเทคโนโลยีต่างๆ เปลี่ยนแปลง
การสอน
ค่อนข้างรวดเร็ว
 ด้านสังคม
 ด้านสังคม
5. การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ ทาให้ความต้องการแรงงานด้านสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้สูงอายุมาก 5. จานวนประชากรวัย 18 - 21 ปี ลดลง ทาให้จานวนผู้ต้องการเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา
ขึ้น การเตรียมการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขจึงเป็นความจาเป็นอย่างมาก
มีจานวนลดน้อยลง
6. มหาวิทยาลัยสามารถที่จะทาหลักสูตรสนองความต้องการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี
6. สถาบันอุดมศึกษามีจานวนมาก การแข่งขันกันเพื่อจัดการศึกษาสนองความต้องการมีมาก
เช่นเดียวกัน
 ด้านการเมืองและนโยบายรัฐ
 ด้านการเมืองและนโยบายรัฐ
7. มหาวิทยาลัยสามารถผลิตกาลังคนให้สอดคล้ องกับความต้องการของท้องถิ่นในสาขาวิชาต่างๆ 7. ระบบบริหารจัดการขององค์กรมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
รวมทั้งการให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีทั้งที่เป็นผลกระทบเชิงโอกาส และภาวะคุกคามตลอดจนขีดสมรรถนะภายในของมหาวิทยาลัย
ที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนซึ่งข้อค้นพบดังกล่าวนามาเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี 2558 ที่เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2553-2558) โดยมีรายละเอียดที่จะนาเสนอดังตารางต่อไป
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แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2558 รายละเอียดมีดังนี้
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบการเรียนการสอน
อย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตทุกระดับสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ

2. การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
3. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
การศึกษา

พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัย

พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม

แผนพัฒนา/แผนงาน
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) แผนงานทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต
1.8) แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
1.9) แผนงานการพัฒนาคณาจารย์ด้านการผลิต สื่อการศึกษา
1.10) แผนงานการผลิตสื่อทางการศึกษา
1.11) แผนงานการประเมินผลการใช้และการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน
1.12) แผนงานการจัดหา วัสดุอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้
2. แผนพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.1) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อพัฒนาสังคมและองค์ความรู้ใหม่
2.2) แผนงานสนับสนุนการเผยแพร่ผลการวิจัยและการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
2.3) แผนงานการจัดท าวารสารทางวิ ชาการเพื่ อเผยแพร่ ผลการวิจั ยและสนับ สนุน การเขีย น
บทความ
2.4) แผนงานพัฒนาอาจารย์และนักวิจัย ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
3. แผนพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม
3.1) แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
3.2) แผนงานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ
3.3) แผนงานจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
3.4) แผนการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
6

ยุทธศาสตร์

พันธกิจ
พันธกิจที่ 4 การส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ : การสนับสนุนทุกพันธกิจ

แผนพัฒนา/แผนงาน
4. แผนการส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1) แผนงานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.2) แผนงานส่งเสริมกิจกรรมนิสิตเพื่อพัฒนาจิตอาสาและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
4.3) แผนงานส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภายในและภายนอกชุมชน
5. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
5.1) แผนงานพัฒนาบุคลากรการเพิ่มวุฒิการศึกษาและการกาหนดขอตาแหน่งทางวิชาการ
5.2) แผนงานพัฒนาบุคลากรให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.3) แผนงานการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการ
5.4) แผนงานการจัดการความรู้ด้วยการใช้ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5.5) แผนงานจัดทาระบบงบประมาณประจาปีของมหาวิทยาลัย
5.6) แผนงานวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายตามโปรแกรมการศึกษา
5.7) แผนงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
5.8) แผนงานพัฒนาระบบและฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
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แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2558
รายละเอียดการของบประมาณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
WESTERN UNIVERSITY
ประจาปีงบประมาณ 2558
แผนและงบประมาณแบ่งตามระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในระดับสถาบัน
รายการ

งบประมาณที่ได้

งบประมาณขอตั้ง
ปี 2558

ยอดรวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

องค์ประกอบที่1 การผลิตบัณฑิต
ด้านการเรียนการสอน
1) เงินสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิต
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
2) แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
3) ด้านแผนพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและสร้างองค์ความรู้ใหม่
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ/องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
4) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
5) ด้านเงินสนับสนุนหมวดทรัพย์สินและอุปกรณ์การศึกษา
6) ด้านเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรประจา
7) ด้านเงินค่าตอบแทน(เงินเดือน)
8) ด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชุม/ประสานงาน
รวม
8

สรุปจานวนแผนยุทธศาสตร์และจานวนโครงการในสู่แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2558
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ/
องค์ประกอบประกัน
คุณภาพ
พันธกิจที่ 1 การผลิต
บัณฑิต การจัดการเรียน
การสอนการให้บริการ
แก่นิสิต สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และการพัฒนา
นิสิต
องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต

2. การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อ
สร้างประสิทธิภาพการเรียน
การสอน
3. การพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการการศึกษา
4. การพัฒนาและส่งเสริมการ
วิจัย

พันธกิจที่ 2 การส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
การวิจัย
องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย

แผนพัฒนา/แผนงาน
1. แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1.1) แผนงานปรับปรุงหลักสูตรเดิมระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
1.2) แผนพัฒนาหลักสูตรใหม่
1.3) แผนงานจัดหาและพัฒนาอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
1.4) แผนงานพัฒนาห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
1.5) แผนงานพัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
1.6) แผนงานพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
1.7) แผนงานทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิต
1.8) แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
1.9) แผนงานการพัฒนาคณาจารย์ด้านการผลิตสื่อการศึกษา
1.10) แผนงานการผลิตสื่อทางการศึกษา
1.11) แผนงานการประเมินผลการใช้และการปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน
1.12) แผนงานการจัดหา วัสดุอุปกรณ์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
1.13) แผนงานพัฒนาคุณภาพสื่อทางไกล
1.1.4) แผนการบริหารจัดการด้านการเตรียมความพร้อม เพื่อการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
2. แผนพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและองค์ความรู้ใหม่
2.1) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและองค์ความรู้ใหม่
2.2) แผนงานสนับสนุนการเผยแพร่ผลการวิจัยและการนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์
2.3) แผนงานการจัดทาวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยและสนับสนุนการเขียนบทความ
2.4) แผนงานพัฒนาอาจารย์และนักวิจัย ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
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5. การบริการวิชาการ/วิชาชีพ พันธกิจที่ 3 การบริการ
แก่สังคมเพื่อประโยชน์แก่
วิชาการแก่สังคม
ประชาชน
องค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ
6. การส่งเสริมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจที่ 4 การส่งเสริม
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 4
ศิลปวัฒนธรรม
7. การพัฒนาบุคลากร
พันธกิจที่ 5 การบริหาร
จัดการ : การสนับสนุนทุก
พันธกิจ
8. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี องค์ประกอบที่ 5
สารสนเทศและดารสื่อสารเพื่อ การบริหารจัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
9. การพัฒนาการบริหาร
จัดการ การเงิน พัฒนาระบบ
กลไกลการบริหารจัดการด้าน
การเงินให้มีความคล่องตัวและ
มีประสิทธิภาพ
10. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
ทุกหลักสูตร
รวม

3. แผนพัฒนาการบริการวิชาการแก่สังคม
3.1) แผนพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการ
3.2) แผนงานการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพ
3.3) แผนงานจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
3.4) แผนการบูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
4 แผนการส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4.1) แผนงานอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
4.2) แผนงานส่งเสริมกิจกรรมชมรมนิสิต เพื่อพัฒนาจิตอาสาและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
4.3) แผนงานส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภายในและภายนอกชุมชน

65

115

94

21

107

331

294

37

5. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
5.1) แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการเพิ่มวุฒิการศึกษาและการกาหนดขอตาแหน่งทางวิชาการ
5.2) แผนงานพัฒนาบุคลากรให้พฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.3) แผนงานการพัฒนาศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการบริหารจัดการ
5.4) แผนงานการจัดการความรูด้ ว้ ยการใช้ช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

13

28

18

10

6

8

4

4

5.5) แผนงานจัดทาระบบงบประมาณประจาปีของมหาวิทยาลัย
5.6) แผนงานวิเคราะห์รายรับและรายจ่ายตามโปรแกรมการศึกษา
5.7) แผนงานพัฒนาระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ ง

2

2

2

-

5.8) แผนงานพัฒนาระบบและฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา

3

8

6

2

299

627

504

123
10

สรุปยุทธศาสตร์และจานวนเงิน แผนปฏิบัติการประจาปี 2558
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
2. การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน
3. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษา
4. การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
5. การบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคมเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
6. การส่งเสริมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การพัฒนาบุคลากร
8. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย
9. การพัฒนาการบริหารจัดการ การเงิน พัฒนาระบบกลไกลการบริหารจัดการ
ด้านการเงินให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
10. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลทุกหลักสูตร
รวมจานวนทั้งสิ้น

พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน
การให้บริการแก่นิสิต สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
การพัฒนานิสิต
พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการวิจัย
พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
พันธกิจที่ 4 การส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ : การสนับสนุน
ทุกพันธกิจ

จานวน
โครงการ ตัวชี้วัด

บรรลุ ไม่บรรลุ
ตาม
ตาม
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด
28
25
10
7
20
5
28
12
94
21
294
37
18
10
4
4

50
11
10
32
65
107
13
6

53
17
25
40
115
331
28
8

2

2

2

-

3
299

8
627

6
504

2
123
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สรุปชื่อแผนและโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนา
ระบบการเรียน
การสอนอย่างมี
คุณภาพ

พันธกิจ
พันธกิจที่ 1
การผลิตบัณฑิต
การจัดการเรียน
การสอน
การให้บริการ
แก่นิสิต
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และการ
พัฒนานิสิต

แผนพัฒนา/ แผนงาน

จานวน จานวน
โครงการ ตัวชี้วัด
1. แผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ
50
53
1.1) แผนงานปรับปรุง
หลักสูตรเดิมระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอก
1.2) แผนพัฒนาหลักสูตรใหม่
1.3) แผนงานจัดหาและพัฒนา
อาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา
1.4) แผนงานพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและ
วัสดุอุปกรณ์
1.5) แผนงานพัฒนาระบบ
และกลไกการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณภาพ
1.6) แผนงานการพัฒนา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา
1.7) แผนงานทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นิสิต
1.8) แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก

โครงการ
1) โครงการจัดทาประมวลรายวิชา (มคอ.3,มคอ.4)
2) โครงการอบรมการจัดทาประมวลรายวิชาและแผนการสอน
3) โครงการส่งเสริมอาจารย์ประจาที่มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ
4) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพ
5) แผนการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล
6) โครงการนิสิตยุคใหม่ใส่ใจประกันคุณภาพทางการศึกษา
7) โครงการพัฒนานิสิตผลการเรียนต่า
8) แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษาและการบริหารหลักสูตร
9) โครงการการ จัดการความรู้เรื่องการเขียนแผนการสอนให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐาน TQF
10) โครงการการ จัดการความรู้เรือ่ ง Model of Learning
11) โครงการเพิ่มความประทับใจ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (2 กิจกรรม)
12) โครงการสานสัมพันธ์ปีบทอง (2 กิจกรรม)
13) โครงการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (3 กิจกรรม)
14) โครงการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและการพัฒนาประเทศ (10 กิจกรรม)
15) โครงการขอรับการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ
ผดุงครรภ์

ผู้รับผิดชอบ
- คณะวิชาทุกคณะ
และสานักวิชาการ
- คณะวิชาทุกคณะ
และ
สานักประกันคุณภาพ
- คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย์

- คณะพยาบาลศาสตร์
กาญจนบุรี
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ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

แผนพัฒนา/ แผนงาน

จานวน จานวน
โครงการ ตัวชี้วัด

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

16) โครงการประชุมวิชาการและการดาเนินการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ (4 โครงการ)
17) โครงการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญการจัดระบบสารสนเทศและเว็ปไซต์คณะ
(3 โครงการ)
18) โครงการส่งเสริมคุณภาพงานด้วยวงจร PDCA
19) โครงการเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลประจาปีการศึกษา
2558
20) โครงการบัญชีรายรับ-รายจ่าย เรียนสบายไร้กังวล
21) โครงการเวสเทิร์นใส่ใจเด็กไทยพัฒนาการดี
22) โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาและกระบวนการ PDCA
แก่นิสิต
23) โครงการวันวิชาการ
24) โครงการอบรมการประกันคุณภาพ
25) โครงการอบรมประกันคุณภาพคณะเทคนิคการแพทย์
26) โครงการปรับภูมิทัศน์คอกสัตว์ทดลอง
27) โครงการอบรมความรู้ทางสัตวแพทย์
28) โครงการประกันคุณภาพกับการพัฒนานิสิตสัตวแพทย์
29) โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา
30) โครงปรับปรุงหลักสูตรปี 2558
31) โครงการเรียนรู้การเขียน มคอ.3 ถึง มคอ.7
32) การทบทวนแผนสัมฤทธิ์รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนิสิต ปีการศึกษา 2557
33) โครงการประเมินนิสติ และผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2557
34) โครงการเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสนศาสตร์
35) โครงการกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่

-คณะพยาบาลศาสตร์
วัชรพล

-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรี ัมย์
-คณะเทคนิคการแพทย์
-คณะสัตวแพทยศาสตร์

-คณะบริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร์
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ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

แผนพัฒนา/ แผนงาน

จานวน จานวน
โครงการ ตัวชี้วัด

โครงการ
36) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา
37) โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
38) โครงการจิตอาสาส่งเสริมสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียนน่าอยู่เพื่อน้อง
39) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพและการจัดทาและโครงการ
ตามแบบ PDCA
40) โครงการปรับปรุงหลักสูตรนิตศิ าสตร์บัณฑิตฉบับปรับปรุงแก้ไข
ปีการศึกษา 2558
41) โครงการอบรมพัฒนานิสติ (8 โครงการ)
42) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ส่วนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
43) โครงการอบรมการจัดทาสรุปรายงานผลการดาเนินการ
ขอรายวิชา
44) โครงการพัฒนาศักยภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

2. การพัฒนาสื่อ
การสอนเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน

1.9) แผนงานการพัฒนา
คณาจารย์ด้านการผลิต
สื่อการศึกษา

11

17

45) โครงการขอรับการประเมินคุณภาพ สมศ. และ สกอ.
46) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพและการจัดทาโครงการตาม
แบบ PDCA
47) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2558
48) โครงการ Dent music contest
49) โครงการทันตะแรกพบ
50) โครงการ Open House
51) โครงการศิษย์สร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล

ผู้รับผิดชอบ

-คณะนิติศาสตร์และ
สานักประกันคุณภาพ
-บัณฑิตวิทยาลัย
-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์กาญจนบุรี
-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรี ัมย์
-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรี ัมย์
-คณะวิศวกรรมศาสตร์
*ใช้งบประมาณ
มหาวิทยาลัย
-คณะทันตแพทย
ศาสตร์
-คณะพยาบาลศาสตร์
วัชรพล
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ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

แผนพัฒนา/ แผนงาน

จานวน จานวน
โครงการ ตัวชี้วัด

1.10) แผนงานการผลิตสื่อ
การปรับปรุงสื่อการเรียน
การสอน
1.12) แผนงานการจัดหา วัสดุ
อุปกรณ์และระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมกับ
การเรียนรู้

3. การพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการ
การศึกษา

1.13) แผนงานพัฒนาคุณภาพ
สื่อทางไกล
1.14) แผนการบริหารจัดการ
ด้านการเตรียมความพร้อม
เพื่อการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ

โครงการ
52) โครงการการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสร้างประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน
53) โครงการผลิตนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมการพยาบาล

10

25

54) โครงการสรรหาและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
55) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
56) โครงการเรียนรู้โปรแกรมช่วยสอน
57) โครงการประเมินความพึงพอใจของนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
และรัฐประศาสนศาสตร์
58) โครงการการประเมินความพึงพอของนิสิตต่อสิ่งอานวยความสะดวก
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
59) โครงการอบรมสัมมนาการผลิตสื่อการศึกษารูปแบบต่างๆ
60) โครงการอบรมพัฒนาครูในด้านเทคนิคการสอนและการจัดทาสือ่
อิเล็กทรอนิกส์
61) โครงการสารสนเทศในส่วนงานห้องสมุดในการให้บริการทางเทคโนโลยี
62) โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเพื่อสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ
63) โครงการสัมมนาเรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจาชั้นและที่ปรึกษา
64) โครงการให้คาปรึกษาและแนะแนวสาหรับนิสติ .
65) โครงการสร้างความเข้าใจเพื่อการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
66) โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์นสิ ติ ทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจาปีการศึกษา
2558
67) โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ Exit Exam
68) โครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ ขอสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล

ผู้รับผิดชอบ
-คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย์
-คณะพยาบาลศาสตร์
กาญจนบุรี
-คณะบริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร์

-บัณฑิตวิทยาลัย
-สานักวิชาการ
-คณะพยาบาลศาสตร์
วัชรพล

-คณะทันตแพทย
ศาสตร์
-คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย์
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ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

4. การพัฒนาและ พันธกิจที่ 2
ส่งเสริมการวิจยั
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
การวิจัย

แผนพัฒนา/ แผนงาน

2. แผนพัฒนางานวิจัยเพื่อ
พัฒนาสังคมและองค์ความรู้
ใหม่
2.1) แผนงานส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนา
สังคมและองค์ความรู้ใหม่
2.2) แผนงานสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลการวิจัยและการ
นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
2.3) แผนงานการจัดทา
วารสารทางวิชาการเพื่อ
เผยแพร่ผลการวิจัยและ
สนับสนุนการเขียนบทความ
2.4) แผนงานพัฒนาอาจารย์
และนักวิจัย ด้านจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์

จานวน จานวน
โครงการ ตัวชี้วัด

32

53

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

69 โครงการติวเข้มเพื่อสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ และสอบขึ้นทะเบียนรับใบ
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
70) โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ขององค์การวิชาชีพ
71) โครงการอบรมความพร้อมเพือ่ การทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
72) โครงการเขียนเค้าโครงวิจัยเพื่อขอรับทุนทั้งภายในมหาวิทยาลัย และ
ภายนอกมหาวิทยาลัยและตีพมิ พ์เผยแพร่
73) คณะสัตวแพทยศาสตร์มีงานวิจัยมีการเผยแพร่งานวิจัยในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
74) โครงการสนับสนุนการขอทุนวิจัยภายใน
75 )โครงการพัฒนาบุคคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของการทาวิจยั ในสาย
สาธารณสุข
76) โครงการวิจัย 2 เรื่อง
77) โครงการพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ รื่องของการ
ทาวิจัยในสายสาธารณสุข
78) โครงการจัดทาระบบและกลไกการสนับสนุนการดาเนินการวิจัย/ผลงาน
วิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ บุรรี มั ย์รวมทั้งเผยแพร่ระบบ
79) โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย
80) โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การทาวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม
81) การจัดทาโครงร่างวิจัยตามประเด็นที่กาหนด
82) โครงงานวิจัยประจาปี 2558 จานวน 5 โครงการ โดยทุนสนับสนุน
ของมหาวิทยาลัย
83) โครงการงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต

-คณะพยาบาลศาสตร์
กาญจนบุรี
-คณะสัตวแพทยศาสตร์
-คณะสัตวแพทยศาสตร์

-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์กาญจนบุรี
-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรี ัมย์
-คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย์

-คณะเทคนิค
การแพทย์
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พันธกิจ

แผนพัฒนา/ แผนงาน

จานวน จานวน
โครงการ ตัวชี้วัด

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

84) โครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย
85) โครงการวิจัยร่วมกับชุมชนอาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์มีการ
ทางานวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และมีการการเผยแพร่งานวิจัยในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัย
86) โครงงานวิจัยประจาปี 2557 และตีพิมพ์ในวารสารวิจัยของมหาวิทยาลัย
1 เรื่อง
87) โครงการเขียนวิจัยให้ได้ทุน
88) โครงการขอตาแหน่งทางวิชาง่ายนิดเดียว
89) โครงการนักวิจัยสมัยใหม่กับการวิจัยในชั้นเรียน
90) โครงการวิจัยเพื่อชุมชนและการพัฒนาประเทศ
91) โครงการวิจัย 3 เรื่อง
92) โครงการสนับสนุนเผยแพร่ผลงาน
93) โครงการสนับสนุนการวิจัย
94) โครงการส่งเสริมเผยแพร่วิจัยในสื่ออิเล็กทรอนิกส์
95) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทาวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม
96) การจัดการความรู้ด้านการวิจยั
97) โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม

-คณะวิศวกรรมศาสตร์

-คณะบริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร์

-คณะนิติศาสตร์
-บัณฑิตวิทยาลัย
-คณะพยาบาลศาสตร์
วัชรพล
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ยุทธศาสตร์

5. การบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ
แก่สังคมเพื่อ
ประโยชน์แก่
ประชาชน

พันธกิจ

พันธกิจที่ 3
การบริการวิชาการ
แก่สังคม

แผนพัฒนา/ แผนงาน

จานวน จานวน
โครงการ ตัวชี้วัด

65

134

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

98) โครงการการจัดทาฐานข้อมูลวิจัยและการบริการวิชาการ Website,
Weblog ของสานักวิจัยและบริการวิชาการ
99) โครงการการสร้างเครือข่ายงานวิจัย
100) โครงการคลินิกวิจัย
101) โครงการการรอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
102) โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
103) โครงการจัดทาวารสารวิชาการกลุ่มสังคมศาสตร์/กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
104) โครงการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
105) โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคสมองเสื่อมของผูส้ ูงอายุ
106) โครงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นอัมพาต
อัมพฤกษ์ในชุมชน
107) โครงการสร้างเสริมสุขภาพผูพ้ ิชิตขยะ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
108) โครงการเด็กไทยพัฒนาก้าวหน้า ก้าวไกล ร่วมใจ ป้องกันโรค
109) โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
สาหรับประชาชน
110) โครงการรู้เท่าทันป้องกันมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก
111) โครงการรณรงค์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก
112) โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
113) โครงการส่งเสริมสุขภาพโรคเรื้อรัง
114) โครงการส่งเสริมสุขภาพโรคเรื้อรังเนื่องในวันพยาบาลสากล
115) โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเพื่อชีวิตที่เป็นสุข
116) โครงการประเมินสุขภาวะทางจิตและการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

-สานักวิจัยและบริการ
วิชาการ

-คณะพยาบาลศาสตร์
วัชรพล
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พันธกิจ

แผนพัฒนา/ แผนงาน

จานวน จานวน
โครงการ ตัวชี้วัด

โครงการ
117) โครงการรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ประจาปี 2558
118) โครงการวันทันตสาธารณสุขประจาปี 2558
119) โครงการออกหน่วยตรวจ ให้ความรู้ชุมชน “วันมหิดล”
120) โครงการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงจรจัดในเขตชุมชนตาบลสระลงเรือ
121) โครงการให้คาปรึกษาประชาชนด้านสุขภาพสัตว์
122) โครงการบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงในชุมชน
123) โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุขนัขให้กับสุนัขและแมว
124) โครงการบริการวิชาการเพื่อประชาชน “แสงสว่างสู่ชุมชน”
125) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
126) โครงการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าและให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าภายในชุมชน
ตาบลดอนแสลบ
127) โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับค่าดาเนินการงานก่อสร้างเส้นทาง
สาหรับองค์การปกครองท้องถิ่น
128) โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย
129) ให้คาปรึกษากฎหมายเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเรื่อง
ปัญหากฎหมายที่ดินในตาบลสระลงเรือ บ้านกรอกตาโพธิ-์ บ้านหนอง
ปลอดภัย-บ้านดอนมะนาว
130) ให้คาปรึกษาปัญหากฎหมายสาหรับแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 1
131) พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายแก่ศิษย์เก่า ครั้งที่ 1
132) บรรยายพิเศษ เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพพยาบาล
ครั้งที่ 2
133) อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความผิดตามพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์
134) พระราชบัญญัติคุกคามสิทธิสตรี

ผู้รับผิดชอบ
-คณะทันตแพทย
ศาสตร์
-คณะสัตวแพทยศาสตร์

-คณะวิศวกรรมศาสตร์

-คณะนิติศาสตร์
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ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

แผนพัฒนา/ แผนงาน

จานวน จานวน
โครงการ ตัวชี้วัด

โครงการ
135) การให้ความรูเ้ รื่องการป้องกันโครงสร้างกระดูกสันหลังคดงอในวัยรุ่น
และวัยผู้ใหญ่
136) ลดหวานมันเค็มลดโรคเบาหวาน ไขมัน และความดันโลหิตสูง
137) การให้ความรูต้ ามโปรแกรมการดูแลตนเองในผูส้ ูงอายุที่เป็นเบาหวาน
138) เด็กไทยไร้ควัน
139) หญิงไทยใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
140) วัยใสใส่ใจตนเอง
141) รู้นะว่ายากจะตัดใจ
142) ไม่มีใครแก่เกินเรียน (รู้)
143) ห่วงใยกระดูก (สันหลัง) ของชาติ
144) โครงการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม
145) โครงการให้ความรู้เกีย่ วกับการทาถังดักไขมันใช้เองในครัวเรือน
146) โครงการเทคนิคการแพทย์รว่ มใจบริการชุมชน
147) โครงการวันเทคนิคการแพทย์ไทยร่วมรักษ์สุขภาพ
148) โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
149) โครงการหนูน้อยรักสุขภาพด้วยบัญญัติ 10 ประการ
150) โครงการสาธารณสุขชุมชนเข้มแข็งด้วยแกนนา อสม.
151) โครงการ “ภาวะซึมเศร้าเราป้องกันได้ง่ายนิดเดียว”
152) โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านยาง
153) โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชนบ้านยาง
154) โครงการเฝ้าระวังเต้าเฝ้าระวังความเสี่ยงมะเร็ง
155) โครงการ “คนรุ่นใหม่ห่างไกลแอลกอฮอล์”

ผู้รับผิดชอบ
-คณะพยาบาลศาสตร์
กาญจนบุรี

-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์กาญจนบุรี
-คณะเทคนิค
การแพทย์
-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรี ัมย์
-คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย์
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ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

แผนพัฒนา/ แผนงาน

จานวน จานวน
โครงการ ตัวชี้วัด

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

156) โครงการบัญชีครัวเรือน
157) โครงการบริการประชาชนเกีย่ วกับภาษี
158) โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
159) โครงการอบรมทางการศึกษาแผนการจัดการการปฏิบตั ิการงานนิพนธ์
ของนิสิตขั้นตอนในการทางานนิพนธ์
160) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
161) สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการศึกษาเรื่องการเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษาภาคธุรกิจและภาครัฐของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
162) อบรมทางการศึกษาภาวะผูน้ าคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย
ในปัจจุบันสาหรับผู้บริหารและครูในสถานศึกษา
163) อบรมทางการศึกษาการวิจัยและการเขียนบทความ
การบูรณาการและการวิจัยด้านการบริการวิชาการสูส่ ังคมกับ
การเรียนการสอนด้านจริยธรรมการวิจัยมนุษย์
164) อบรมพัฒนาครูในด้านเทคนิคการสอนและการจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
165) อบรมบริการวิชาการทางการศึกษาการส่งเสริมพัฒนาผูเ้ รียนในด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์ของสังคมไทย
166) บริการวิชาการความร่วมมือในชุมชน การส่งเสริมชีวิตและการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
167) โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัย “การใช้โปรแกรม SPSS”
(บริการเชิงพาณิชย์)
168) โครงการเวสเทิร์นสานสัมพันธ์รักชุมชน
169 โครงการสู่เส้นทางสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อม
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
170) คลินิกวิจัย

-คณะบริหารธุรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร์
-บัณฑิตวิทยาลัย

-สานักวิจัยและบริการ
วิชาการ
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ยุทธศาสตร์
6. การส่งเสริม
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

พันธกิจ
พันธกิจที่ 4
การส่งเสริม
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

แผนพัฒนา/ แผนงาน

จานวน จานวน
โครงการ
โครงการ ตัวชี้วัด
4. แผนการส่งเสริมการทานุ
107
331 171) โครงการพิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี
บารุงศิลปวัฒนธรรม
172) โครงการทานุศลิ ปวัฒนธรรมเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
4.1) แผนงานอนุรักษ์และ
173) โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องนิสิตใหม่
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
174) โครงการพิธีประดับเข็มและแถบหมวก
ท้องถิ่น
175) โครงการกีฬาสัมพันธ์เวสเทิร์น
4,2) แผนงานส่งเสริมกิจกรรม
176) โครงการบาเพ็ญประโยชน์วนั พยาบาลสากล
ชมรมนิสติ เพื่อพัฒนาจิตอาสา
177) โครงการบาเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ
และสร้างเสริมคุณธรรม
178) โครงการฝึกจิตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม
179) โครงการ ฟ.ฟัน ทันตะสู่ชุมชน
4.3) แผนงานส่งเสริมทานุ
180) โครงการทาบุญอาจารย์ใหญ่
บารุงศิลปวัฒนธรรม ภายใน
181) โครงการฌาปณกิจอาจารย์ใหญ่
และภายนอกชุมชน
182) โครงการปฐมนิเทศนิสติ ชั้นปีที่ 3 และประเพณีรับน้องข้ามเขา
183) โครงการกิจกรรมห้องเชียร์
184) โครงการงาน BYE 'NIOR
185) โครงการกีฬาทันตสัมพันธ์ประจาปีการศึกษา 2559
โครงการกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชน Dent Camp
186 )โครงการBig Cleaning Day
187) โครงการพิธีปัจฉิมนิเทศนิสติ ทันตแพทย์รุ่นที่ 2 และกราบลาครูสสู่ ังคม
188) โครงการทาบุญ “วันสถาปนาคณะ”
189) โครงการรณรงค์ป้องกันติดเชื้อ
190) โครงการคาราวานทาความดี “กิจกรรมจิตอาสา”

ผู้รับผิดชอบ
-คณะพยาบาลศาสตร์
วัชรพล

-คณะทันตแพทย
ศาสตร์
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ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

แผนพัฒนา/ แผนงาน

จานวน จานวน
โครงการ ตัวชี้วัด

โครงการ
191) โครงการน้องพี่ยินดีข้ามฝั่ง
192) โครงการทันตะสายใยรัก
193) โครงการพิธีมอบเสื้อกราวน์นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจาปีการศึกษา
2558
194) โครงการกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 26
195) โครงการสานสัมพันธ์ชาวสัตวแพทย์ ครั้งที่ 7
โครงการทาบุญสัตว์ทดลองและพิธีมอบเสื้อกราวน์
196) โครงการวันเทิดพระเกียรติวนั “รพี58” และทาบุญคณะนิติศาสตร์
สอดแทรกความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
197) โครงการคืนต้นกล้าให้ป่าเก่า
198) โครงการถวายพวงมาลาในวันรพี 58 ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีและ
กาญจนบุรี
199) โครงการจิตอาสาพัฒนาภูมทิ ัศน์คณะพยาบาลศาสตร์
200) โครงการ 5 ส. และ Big Cleaning Day
201) โครงการปฐมนิเทศนิสติ พยาบาลใหม่
202) โครงการประกวดมารยาทไทยระดับอุดมศึกษา
203) โครงการฝึก อ่าน ฟังเสียงและการเข้าประกวดที่ธนาคารธนชาติ
204) โครงการฝึกซ้อมและร้องเพลงกล่อมลูกสี่ภาค
205) โครงการราวงมาตรฐาน
206) โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพออกกาลังกายแบบผสมผสาน
(แอโรบิคและบิลลรูม)
207) โครงการพยาบาลเวสเทิร์นกับวันพยาบาลสากล
208) โครงการพยาบาลเวสเทิร์นกับวันพยาบาลแห่งชาติ
209) โครงการพิธีรับหมวก ประจาปีการศึกษา 2558
220) โครงการกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 31
221) โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตพยาบาลใหม่และพิธีรับขีดหมวก

ผู้รับผิดชอบ
-คณะสัตวแพทย
ศาสตร์

-คณะนิติศาสตร์

-คณะพยาบาลศาสตร์
กาญจนบุรี
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ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

แผนพัฒนา/ แผนงาน

จานวน จานวน
โครงการ ตัวชี้วัด

โครงการ
222) โครงการพิธีรับหมวกรับเข็มชั้นปี
223) โครงการบายศรีสู่ขวัญรับน้องนิสิตใหม่
224) โครงการพิธีประดับเข็มและแถบหมวก
225) โครงการเวสเทิร์นร่วมใจใส่ใจสุขภาพสิ่งแวดล้อมของพระภิกษุสงฆ์
226) โครงการสง่างามอย่างไทยนิสิตวัยใสสาธารณสุข
227) โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรม ไทยพุทธ ไทยมุสลิม
228) โครงการ จป.วิชาชีพ ความรู้สูงล้า คุณธรรมเป็นเลิศ
229) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนิสิตก่อนฝึกงาน
230) โครงการ “อบรมป้องกันอัคคีภัย การซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น
การอพยพหนีไฟ
231) โครงการอบรม จป.น้อยร้อยเรียงความรู้สู่ชุมชน
232) โครงการพิธีรับเสื้อกาวน์
233) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้นานิสิต
234) โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
235) โครงการจัดตั้งสโมสรนิสติ
236) โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตพัฒนาชีวิตด้วยจิตปัญญา รุ่นที่ 1
237) โครงการปราชญ์ชาวบ้านด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาวิชาชีพเสริม
238) โครงการ ปัญญาชนคนทาดี
239) โครงการหยุดปัญหา สร้างภูมิคุ้มกัน แบ่งปันสุขภาพดี
240) โครงการกีฬาสาสุขสัมพันธ์
241) โครงการpublic health Tour (3 กิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบ

-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์กาญจนบุรี
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ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

แผนพัฒนา/ แผนงาน

จานวน จานวน
โครงการ ตัวชี้วัด

โครงการ
242) โครงการมารยามงามสืบสานวัฒนธรรมไทย
243) โครงการปฐมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่
244) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์
245) โครงการร่วมราลึกวันมหิดล
246) โครงการรับน้อง ประชุมเชียร์
247) โครงการสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรมวันสงกรานต์รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
248) โครงการพิธรี ับหมวกและไหว้ครู
249) โครงการจิตอาสาชุมชนห่างไกลไข้เลือดออก
250) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
251) โครงการทาบุญคณะฯ
252) โครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเยาวชนไทยต้านยาเสพติด
253) โครงการอาลาสถาบัน
254) โครงการทาบุญหอพักประกวดหอพัก/Big cleaning DAY
255) โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาศักยภาพผู้นาบัณฑิตไทย
256) โครงการไหว้ครูและรับขวัญน้องใหม่
257) โครงการราชพฤกษ์ราลึกพระคุณครู
258) โครงการฝึกอบรมสานสัมพันธ์น้องพี่ผูกไมตรีราชพฤกษ์และพิธีเทียน
บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
259) โครงการแห่เทียนพรรษา
260) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ
261) โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
262) โครงการงานสืบสานลอยกระทง ประทีปบูชา ขอขมาสายนที
263) โครงการฝึกนิสติ การใช้รถและความปลอดภัยด้านการจราจร
264) โครงการศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษา ครั้งที่ 16
265) โครงการถนนสายวัฒนธรรมเลิศล้าความเป็นไทย

ผู้รับผิดชอบ
-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรี ัมย์

-ทุกคณะวิชาร่วมกับ
สานักกิจการนิสิต
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ยุทธศาสตร์

พันธกิจ

แผนพัฒนา/ แผนงาน

จานวน จานวน
โครงการ ตัวชี้วัด

โครงการ
266) โครงการต้อนรับนิสติ เข้าหอพัก
267) โครงการปฐมนิเทศนิสติ
268) โครงการจัดตั้งสโมสร
269) โครงการศึกษาดูงานสโมสรนิสิต
270)โครงการจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน
271) โครงการ WESTERN Colour Sport Day’2015
272) โครงการวันปิยมหาราช
273) โครงการปราชญ์ชาวบ้าน
274) โครงการสู่สายธรรม
275) โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาชีวิตด้วยจิตปัญญารุ่นที่ 1
276) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านประชาธิปไตย
268) โครงการทาบุญของคณะวิศวกรรมศาสตร์
269) โครงการจิตอาสาพัฒนาอย่างยั่งยืน
270) โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสานักกิจการนิสิต
271) โครงการบริการวิซาการ ความร่วมมือในชุมซน การส่งเสริม ชีวิตและ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญ
ั ญาห้องถิ่นในชุมชน
272) โครงการอบรมทางการศึกษาภาวะผู้นา คุณธรรม จริยธรรม
ชองสังคมไทยปัจจุบันสาหรับผู้บริหารและครูในสถานศึกษา
273) โครงการบริการวิชาการ ความร่วมมือในชุมชน การส่งเสริมชีวติ และ
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นชุมชน
274) โครงการเทคนิคการแพทย์รว่ มใจรักสะอาด
275) โครงการจิตอาสาตรวจสุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์
276) โครงการรับเสื้อกาวน์และเข็มคณะเทคนิคการแพทย์
277) โครงการรวมใจวันขึ้นปีใหม่คณะเทคนิคการแพทย์
278) โครงการปัจฉิมนิเทศคณะเทคนิคการแพทย์

ผู้รับผิดชอบ

-คณะวิศวกรรมศาสตร์
-บัณฑิตวิทยาลัย

-คณะเทคนิคการแพทย์
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ยุทธศาสตร์
7. การพัฒนา
บุคลากร

พันธกิจ

แผนพัฒนา/ แผนงาน

พันธกิจที่ 5
การบริหารจัดการ
: การสนับสนุน
ทุกพันธกิจ

5) แผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ
5.1) แผนงานพัฒนาบุคลากร
ด้านการเพิม่ วุฒิการศึกษาและ
การกาหนดขอตาแหน่งทาง
วิชาการ
5.2) แผนงานพัฒนาบุคลากร
ให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

จานวน จานวน
โครงการ
โครงการ ตัวชี้วัด
13
28 279) โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
280) โครงการพัฒนาบุคลากรเทคนิคการแพทย์
281) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร (9 โครงการ)
282) โครงการเรียนรู้โปรแกรม CMHE
283) โครงการทุนการเพื่อการศึกษาสาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
284) โครงการ E-learning สาหรับอาจารย์
285) โครงการอบรมภายนอกสถาบันและภายในสถาบัน
286) โครงการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
โครงการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของคณะ
287) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (10 โครงการ)
288) โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าร่วมงานอบรมสัมมนาของมหาวิทยาลัยอื่น
บุคลากรสาย ข.
289) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางงานสานักวิชาการ
290) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและพัฒนา
กระบวนการดาเนินงานการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
291) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (10 โครงการ)
292) โครงการพัฒนาบุคลากรและตาแน่งทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
-คณะพยาบาลศาสตร์
วัชรพล
-คณะเทคนิคการแพทย์
-คณะนิติศาสตร์
-คณะบริหารธรกิจและ
รัฐประศาสนศาสตร์
**ตามงบมหาวิทยาลัย
-คณะพยาบาล
กาญจนบุรี
-คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
-สานักวิชาการ

-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์กาญจนบุรี
-บัณฑิตวิทยาลัย

27

ยุทธศาสตร์
8. การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย

พันธกิจ

แผนพัฒนา/ แผนงาน
5.3) แผนงานการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการ
บริหารจัดการ
5.4) แผนงานการจัดการ
ความรู้ด้วยการใช้ช่องทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

จานวน จานวน
โครงการ
โครงการ ตัวชี้วัด
6
8
293) โครงการสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมสัมมนา
294) โครงการอบรมสารสนเทศแก่นิสิต
295) โครงการอบรมสร้างเสริมความเข้าใจระบบงานทะเบียนและสารสนเทศ
สาหรับอาจารย์
296) โครงการปรับปรุงโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ(บนเว็บไซต์)
297) โครงการพัฒนา website ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
298) โครงการรู้ทัน IT ช่วยส่งผลดีในการบริการจัดการ Websiteของคณะ
299) โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบ CMHE
300) โครงการความรูส้ ู่การปฏิบัตกิ ารจัดทาระบบสารสนเทศที่สามารถใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลและการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
301) โครงการการ จัดการความรูเ้ รื่องการสังเคราะห์องค์ความรู้ และนาขึ้น
เผยแพร่ในเวปไซด์คณะ

ผู้รับผิดชอบ
-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรี ัมย์
-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรี ัมย์
-สานักวิชาการ
-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรี ัมย์และ
กาญจนบุรี
-คณะพยาบาลศาสตร์
วัชรพล
-คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย์

28

ยุทธศาสตร์
9. การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
การเงิน พัฒนา
ระบบกลไกลการ
บริหารจัดการ
ด้านการเงินให้มี
ความคล่องตัว
และมี
ประสิทธิภาพ
10. การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน
สากลทุกหลักสูตร

พันธกิจ

แผนพัฒนา/ แผนงาน
5.5) แผนงานจัดทาระบบ
งบประมาณประจาปีของ
มหาวิทยาลัย
5.6) แผนงานวิเคราะห์รายรับ
และรายจ่ายตามโปรแกรม
การศึกษา
5.7) แผนงานพัฒนาระบบ
ควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง
5.8) แผนงานพัฒนาระบบ
และฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
การศึกษา

จานวน จานวน
โครงการ
โครงการ ตัวชี้วัด
2
2
302) การทา RCA จากปัญหาความเสี่ยงด้านการเงิน
303) โครงการความรูส้ ู่การปฏิบัตกิ ารจัดทาระบบสารสนเทศที่สามารถใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลและการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

3

8

303) โครงการจัดทา (ร่าง) มาตรฐานคุณวุฒิ และ (ร่าง)
มคอ.2 - มคอ.7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
1 304) โครงการทบทวนระบบและกลไกการดาเนินงานของคณะ
1 305) โครงการระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์งานให้บรรลุเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
-คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย์
-คณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย์

-คณะสาธารณสุข
ศาสตร์บุรรี ัมย์
-คณะพยาบาลศาสตร์
วัชรพล
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๕๘
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

ระยะเวลา
การรายงาน

 รอบ เดือน 12

คาชี้แจงกรุณารายงานผลการดาเนินงานตามที่คณะ/หน่วยงานของท่านดาเนินการในช่วงเวลา ตั้งแต่เดือน มกราคม – กรกฎาคม 2559
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษา
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

1.1.1 มีผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของผลการดาเนินงานเพื่อนาไปสูก่ าร
ประกันคุณภาพของหลักสูตรจานวน
23 ตัวบ่งชี้
(2) พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์ 2.1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รบั
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ โดยคานึงทั้ง
การพัฒนาเพื่อเข้าสูต่ าแหน่งทาง
ความรู้และประสบการณ์ในการทางาน
วิชาการอย่างจานวนร้อยละ 80

ร้อยละ 80
(มากกว่า 19 ตัวบ่งชี้)

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
รับการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพ

ร้อยละ 80
(จานวน 4 คน)

โครงการส่งเสริมอาจารย์ประจาทีม่ ี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ได้รบั การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ

(3) พัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลเครื่องมือ
และอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย

คู่มือจานวน 6 เล่ม

แผนการพัฒนาห้อง
ปฏิบัติการพยาบาล

(1) จัดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บณ
ั ฑิตให้
สอดคล้องกับมาตรฐานทางวิชาชีพ

3.1.1 ห้องปฏิบัติ การพยาบาลมีคมู่ ือ
การใช้งาน
3.1.2 ห้องปฏิบัติ การพยาบาลมี
อุปกรณ์เพียงพอและพร้อมใช้
3.1.3 มีการประเมินความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของห้องปฏิบตั ิการ

มีบัญชีแสดงรายการ
อุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการจานวน
6 เล่ม
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.5
ขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ
บรรลุ
(19
ตัวบ่งชี้)

บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

ไม่บรรลุ คณะกรรมการ
x
บริหารหลักสูตร
(อยู่ระหว่าง
พิจารณา
จากที่
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย
คิดเป็น
ร้อยละ 0)
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

บรรลุ
บรรลุ
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กลยุทธ์
(4) พัฒนาระบบกลไกการจัดการศึกษาและ
การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพสาขาพยาบาลศาสตร์และมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา

ตัวชี้วัด

4.1.1 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
4.1.2 มีเค้าโครงรายวิชาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา
(5) ส่งเสริมและดาเนินการตาม
5.1.1 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงสร้างรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ วิชาการ
แห่งชาติระดับอุดม ศึกษานาเข้าข้อมูลที่ได้
5.1.2 มีการจัดทาการสรุปการ
จาก มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 มาพัฒนา
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ตามรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4)
การใช้กลยุทธ์การสอนตามแผนการ
ในครั้งต่อไป
สอนตามรายวิชาการพยาบาล
(6) จัดทารูปแบบการรายงานหลักสูตร
6.1.1 มีผลการดาเนินการของทุก
พยาบาลศาสตร์ ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ ห่งชาติ แห่งชาติระดับ
ระดับ อุดมศึกษา (มคอ.7)
อุดมศึกษา (มคอ.7) หลังสิ้นสุดการศึกษา
6.1.2 มีการนาผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรมาพัฒนา/ ปรับปรุงการจัด
การศึกษาในทุกหลักสูตร
(7) พัฒนารูปแบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
7.1.1 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทางการศึกษา
วิชาการ
7.1.2 ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาอย่างน้อย ร้อยละ 25
ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7.1.3 จัดทารายงานสรุปผลการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

เป้าหมายดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ
บรรลุ

จานวน 1
คณะกรรมการ
ร้อยละ 100
(จานวน 55รายวิชา)

แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษา
และการบริหารหลักสูตร

จานวน 1
คณะกรรมการ
ร้อยละ 100
(จานวน 33รายวิชา)

แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษา
และการบริหารหลักสูตร

รายงาน 1 ฉบับ

แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษา
และการบริหารหลักสูตร

บรรลุ

จานวนรายงาน
1 ฉบับ
จานวน 1
แผนปฏิบัติการการจัดการศึกษา
คณะกรรมการ
และการบริหารหลักสูตร
ร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอน(จานวน12
วิชา)

บรรลุ

จานวน 1 เล่ม

บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

บรรลุ
บรรลุ

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

บรรลุ

บรรลุ

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

บรรลุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษา
กลยุทธ์
(1) พัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้และความ
เข้าใจในการผลิตสื่อการศึกษาต่างๆ

ตัวชี้วัด

1.1.1 มีการให้ความรู้แก่อาจารย์ใน
การผลิตสื่อการศึกษารูปแบบต่างๆ
2.1.2 จานวนสื่อที่อาจารย์ผลิตเพือ่
ใช้ในการเรียนการสอน
(2) การวางแผนการจั ด หาปั จ จั ย เกื้ อ หนุ น 2.1.1 มีห้องสมุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านครุภัณฑ์ อุปกรณ์การศึกษาคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัย
ให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการใช้
2.1.2 มีตาราหลักที่ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพียงพอต่อการให้บริการ
2.1.3 มีวารสารภาษาไทยที่ทันสมัย
ต่อเนื่อง ครบ 5 สาขาวิชาหลัก
พยาบาล
2.1.4 มีวารสารภาษาต่างประเทศที่
ทันสมัยต่อเนื่อง ครบ วิชาหลัก
พยาบาล
2.1.5 มีระบบและอุปกรณ์เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพียงพอในการให้บริการ
แก่นิสิต

เป้าหมายดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

ร้อยละ 80 ของอาจารย์
ประจา
ร้อยละ 25 ของรายวิชา
ทางการพยาบาล
ร้อยละ 100
10 ชื่อเรื่อง/ สาขาวิชา/
จานวนนิสิต 1 คน

โครงการการพัฒนาสื่อการสอน
เพื่อสร้างประสิทธิ ภาพการเรียน
การสอน

10 เล่ม

โครงการพัฒนาคุณภาพการให้
บริการการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

ไม่บรรลุ
บรรลุ

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

บรรลุ
บรรลุ

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ

บรรลุ
10 เล่ม
บรรลุ
1 โครงการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษา
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษา
กลยุทธ์
(1) พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) พัฒนาระบบสนับสนุน เช่น ทีม
เทคนิคและอาจารย์ เป็นต้น
(3) มีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้
นิสิตสอบ Exit Exam ให้ได้มาตรฐาน

(4) การจัดส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่
นิสิตทั้งในและนอกหลักสูตร

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

1.1.1 มีแผนพัฒนา

จานวน 1 แผนพัฒนา

1.1.2 มีบุคลากรด้านสารสนเทศ
2.1.1 บุคลากรได้รับการอบรมด้าน
สารสนเทศ
3.1.1 มีกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมในการสอบ Exit Exam

จานวน 1 คน
อย่างน้อย 10 ชั่วโมง/ ปี แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
การศึกษา
ร้อยละ 100
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอ
สอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบ
วิชาชีพฯ
ร้อยละ 70 ของผู้
ลงทะเบียนเข้าสอบ
ภายใน 1 ปีการศึกษา
อย่างน้อย 5 โครงการ โครงการพัฒนานิสิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพนิสติ
อย่างน้อย 1 กิจกรรม ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษานอกหลักสูตร

3.1.2 มีโครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อการขอรับการสอบขึ้นทะเบียนใบ
ประกอบวิชาชีพฯ
4.1.1 มีโครงการส่งเสริม พัฒนานิสิต
ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
4.1.2 มีกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพ
นิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษานอกหลักสูตร

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ผลการดาเนินงาน
บรรลุ ไม่บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

บรรลุ
บรรลุ

คณะกรรมการ
กิจการนิสติ

บรรลุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษา
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

(1) สอดแทรกความรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
ลงในเนื้อหาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง

1.1.1 สอดแทรกความรูด้ ้านคุณธรรม
จริยธรรมลงในเนื้อหาวิชาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1.2.1 มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นสิ ิต
สร้างความเป็นผูม้ ีจิตอาสาการเป็น
ผู้นาและผูต้ ามที่ดี

(2) ส่งเสริมให้นสิ ิตร่วมกิจกรรมและเป็น
สมาชิกชมรมต่างๆเพื่อสร้างความเป็นผู้มีจิต
อาสาและการเป็นผู้นาและผู้ตามทีด่ ี

เป้าหมายดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

6 รายวิชา

โครงการสอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการเรียนการสอน

7 กิจกรรม
(โครงการ)

โครงการพัฒนานิสิตให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงการนิสิตอาสาเพื่อพัฒนา
ชุมชน
โครงการประชุมเชียร์รับน้องใหม่

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ
บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้ากลุ่มวิชา
ในหมวดวิชาชีพ
อ.น.ท.หญิง
ดร.ศิริกญ
ั ญา
ฤทธิ์แปลก
อ.ริรร์
พิมมานุรักษ์
อ.ศศิรินทร์
กระสินธุ์หอม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาการผลิตผลงานวิจัยเพื่อใช้แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชน สังคมและและด้านการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานวิชาการ/ นวัตกรรม
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

1. ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ผลิตผลงานวิจยั 1.1) มีระบบและกลไกการสนับสนุน
1 ระบบ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ การ
การผลิตผลงานการวิจัย /ผลงาน
(ร้อยละ 100)
ป้องกัน การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟู
วิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรรี ัมย์
สุขภาพของประชาชนในชุมชน
1.2) จานวนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน
การรักษา พยาบาลและการฟื้นฟู
สุขภาพของประชาชนต่อจานวน
อาจารย์
1.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อ
จานวนอาจารย์ประจา

11 โครงการ
(ร้อยละ 33.33)

แผนงาน/โครงการ
1.) กิจกรรมทบทวนจัดทาระบบ
และกลไกการสนับสนุนการ
ดาเนินการวิจยั /ผลงานวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรมั ย์
รวมทั้งเผยแพร่ระบบสนับสนุน
การดาเนินการวิจัย /ผลงาน
วิชาการคณะพยาบาลศาสตร์
บุรีรัมย์

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ

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

อ.ณัฐิกา
ราชบุตร

บรรลุ

2.) ประชาสัมพันธ์ประเด็นการทา
วิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ให้
คณาจารย์รับทราบเพื่อผลิตผล
งานวิจัย
25,000
บาท/คน

ผู้รับผิดชอบ

ไม่บรรลุ
(8,750
บาท/คน)

คณะกรรม
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
อ.ณัฐิกา
ราชบุตร
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2.1) ร้อยละของคณาจารย์ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยโดยการ
เข้าประชุม อบรมสัมมนา

เป้าหมายดาเนินงาน

ร้อยละ 33

แผนงาน/โครงการ
เพิ่มมากขึ้น
6.) ประชุมติดตามผลการ
ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการ
อย่างต่อเนื่อง
1. สนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั
โดยการเข้าประชุม อบรมสัมมนา
2. จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญให้คาแนะนา
ด้านการวิจัยและการเผยแพร่
งานวิจัย

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)

ไม่บรรลุ
(1 คน คิด
เป็นร้อยละ
3.13)

ผู้รับผิดชอบ

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

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

1. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพ

1. จานวน บทความวิชาการหรือตารา
หรือหนังสือทางการพยาบาลที่มี
คุณภาพที่มีการประเมินตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทสี่ ถานศึกษากาหนด

2 เรื่อง

2. ส่งเสริมการตีพมิ พ์ เผยแพร่ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการเพิม่
มากขึ้น

1). จานวน/ร้อยละผลงานวิจัยหรือ
งานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ต่อจานวน
อาจารย์ประจา

แผนงาน/โครงการ

1. - กิจกรรมสนับสนุนการเขียน
ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
ได้แก่ การจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงให้
คาแนะนา จัดให้มคี ู่มือหรือแนว
ทางการเขียนบทความวิชาการ
บทความวิจัย
11 ชื่อเรื่อง 1. - จัดระบบและกลไกการเผยแพร่
ร้อยละ 33.33
ผลงานวิจัยและงานวิชาการ
2. - จัดทารายชื่อวารสารเพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจยั ที่ได้รับการ
รับรองคุณภาพของวารสารจาก
TCI

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ
อ.ณัฐิกา
ราชบุตร

อ.ณัฐิกา
ราชบุตร
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 เพื่อให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคมเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
กลยุทธ์
(1) มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ห่างไกล กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ทาง
วิชาการต่างๆ มากขึ้น

ตัวชี้วัด
1.1.1 พัฒนาระบบและกลไก ในการ
บริการวิชาการแก่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมายดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

1) มีแผนงานบริการ
วิชาการแก่สังคม
(100%)

1) แผนการบริการวิชาการแก่
สังคมตามจุดเน้นของคณะฯ

2) อาจารย์ทุก
สาขาวิชาได้จัดทา
โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม
(9 โครงการ
100%)

2) โครงการบริการบริการวิชาการ
แก่สังคมฯ จานวน 9 โครงการ
แยกตามสาขาวิชา ดังนี้
2.1 สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
จานวน 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการ“การดูแลตนเองของ
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง/
โรคเบาหวานและกลุ่มเสีย่ งใน
ชุมชน”
2) โครงการชุมชนสุขภาพดีด้วย
การสร้างเสริมสุขภาพ
3) โครงการ “ชุมชนห่างไกลโรค
ไข้เลือดออกด้วยแกนนานักเรียน”
2.2 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
และผูส้ ูงอายุ จานวน 2 โครงการ
ได้แก่
1) โครงการ “การส่งเสริม
พฤติกรรม การจัดการตนเองของ
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ”

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ

บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
แก่สังคม
อ.ดร.
ศรีงามลักษณ์
ศรีปวริศร
และคณะฯ
อาจารย์กัลยา
โสนทองคณะฯ
อ.ดร.ปัณณทัต
บนขุนทดและ
คณะฯ

อ.ณรงค์กร ชัย
วงศ์และคณะฯ
อ.สาวรจ ปลั่ง
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ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)

2) โครงการการให้ความรู้ ในการ
ดูแลตนเองสาหรับผูส้ ูงอายุที่เป็น
โรคต้อกระจก
2.3 สาขาวิชาการมารดาทารกและ
การผดุงครรภ์ จานวน 1 โครงการ
ได้แก่
1) โครงการ “ภูมิปัญญาการฝาก
ครรภ์ไม่ครบของหญิงตั้งครรภ์ที่
พูดภาษาเขมรในจังหวัดบุรรี ัมย์”
2.5 สาขาวิชาการสร้างเสริม
สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการ “คนรุ่นใหม่ ห่างไกล
แอลกอฮอล์”
2) โครงการ “ภาวะซึมเศร้าเรา
ป้องกันได้ ..ง่ายนิดเดียว”

(2) สร้างภาคีเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสนับสนุน 2.1.1 จานวนโครงการบริการวิชาการ
การจัดการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับการ แก่สังคมเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
2.2.1 จานวน โครงการบริการการ
วิชาการแก่สังคม ที่ได้ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
กลางและคณะ

อ.ณัชชากัญญ์
ด้วงมั่งและ
คณะฯ

ได้รับทุนสนับสนุนจาก โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัย
แยกตามสาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 9
ครบ 9 โครงการฯ
โครงการฯ

บรรลุ

1) โครงการบริการ
โครงการ “ภาวะซึมเศร้าเรา
วิชาการแก่สังคมที่ร่วม ป้องกันได้ ..ง่ายนิดเดียว”

บรรลุ

อ.จุลจีรา จันทะ
มุงคุณและ
คณะฯ
อ.ณัฐิกา
ราชบุตรและ
คณะฯ
คณะกรรมการ
บริการวิชาการ
แก่สังคม
อ.ณัฐิกา
ร า ช บุ ต ร แ ล ะ
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ตัวชี้วัด
ร่วมกับภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงาน
ภายนอก

(3) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อสนับสนุนการฝึกงาน ของนิสิต

3.1.1 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจ การจัดตั้งศูนย์เพื่อให้บริการ
วิชาชีพกับชุมชน

เป้าหมายดาเนินงาน
กับวิทยาลัยชุมชน
2) โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ที่
ร่วมกับ อบต.บ้านยาง

1) หมู่ 4
มนต์

ต.ดอน

2) หมู่ 5
ยาง

ต.บ้าน

แผนงาน/โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)

ผู้รับผิดชอบ
คณะฯ

โครงการ “ให้ความรู้
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2”
1) โครงการ “ภาวะซึมเศร้าเรา
ป้องกันได้ ..ง่ายนิดเดียว” นาสู่
โรงเรียนผูส้ ูงอายุ ต.ดอนมนต์
2) โครงการ “ให้ความรู้
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2” นาสู่ศูนย์บริการสุขภาพ
ชุมชน ต.บ้านยาง

อ.สาวรจ ปลั่ง
กลางและคณะฯ
บรรลุ

อ.ณัฐิกา
ราชบุตรและ
คณะฯ
อ.สาวรจ ปลั่ง
กลางและคณะฯ
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กลยุทธ์
(4) ส่งเสริมการนานิสติ ออกไปให้บริการ
ความรู้และวิชาชีพต่างๆ แก่ชุมชน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์และ การยอมรับ

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

4.1.1 จานวนชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการ มีชุมชนเข้ามา มีส่วน
บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
ร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคม2
ชุมชน
1) หมู่ 4 ต.ดอน
มนต์

4.2.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่ มี ก ารบู ร ณาการร่ ว มกั บ การจั ด การ
เรียนการสอน
4.2.2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ที่ มี ก ารบู ร ณาการร่ ว มกั บ การจั ด การ
เรียนการสอนและการวิจัย

1) โครงการ “ภาวะซึมเศร้าเรา
2) หมู่ 5 ต.บ้าน
ป้องกันได้ ..ง่ายนิดเดียว” นาสู่
ยาง
โรงเรียนผูส้ ูงอายุ
ต.ดอน
มนต์
2) โครงการ “ให้ความรู้
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และการ
ดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน
ชนิดที่ 2”
นาสู่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน ต.
บ้านยาง
1. มีการบูรณาการ
โครงการบริการวิชาการ ทั้ง 9
บริการวิชาการ แก่สังคม โครงการ (ที่ระบุในข้อ 3)
กับการเรียนการสอน
จานวน 9 โครงการฯ
2. มีการบูรณาการ
2. โครงการบริการวิชาการแก่
บริการวิชาการแก่
สังคมที่บูรณาการกับการจัดการ
สังคมกับ การวิจัยและ เรียนการสอนและการวิจยั ทั้ง 9
การจัดการเรียนการ
โครงการ (ที่ระบุในข้อ 3)
สอน จานวน 9
โครงการฯ

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ

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

บรรลุ

อาจารย์ประจา
ในแต่ละสาชา
วิชาฯ

บรรลุ

อาจารย์ประจา
ในแต่ละสาชา
วิชาฯ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์
(1) พัฒนากิจกรรมนิสิตให้มีส่วน ขัดเกลา
ด้านคุณธรรมจริยธรรมการเป็นพลเมืองดี
และมีจติ อาสา

(2) สอดแทรกความรูด้ ้านคุณธรรม
จริยธรรมลงในเนื้อหาวิชาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
(3) ส่งเสริมให้นสิ ิตร่วมกิจกรรมและเป็น
สมาชิกชมรมต่างๆ เพื่อสร้างความเป็นผูม้ ีจิต
อาสาและ
การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี

ตัวชี้วัด
1.1.1 นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการทานุ
บารุง ศิลปวัฒนธรรมของคณะพยาบาล
ศาสตร์ บุรีรมั ย์

1.2.1 สอดแทรกความรู้ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ลงในเนื้อหาวิชาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง
1.3.1 มีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นสิ ิต
สร้างความเป็นผูม้ ีจิตอาสาการเป็นผู้นา
และผูต้ ามทีด่ ี

เป้าหมายดาเนินงาน
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายโครงการ

6 รายวิชา
7 กิจกรรม(โครงการ)

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการเข้าค่ายจริยธรรมของ
นิสิต
2. โครงการมารยาทไทย
3. โครงการทาบุญตักบาตร
ปฐมนิเทศ และบายศรีสู่ขวัญนิสิต
พยาบาลรุ่นที่ 4
4. โครงการพิธีไหว้ครู
5. โครงการสอนสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมในการเรียน
การสอน
6. โครงการพัฒนานิสติ ให้มี
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์
7. โครงการนิสติ อาสาเพื่อพัฒนา
ชุมชน
8. โครงการประชุมเชียร์
รับน้องใหม่
9. โครงการพัฒนานิสติ ด้าน
ประกันคุณภาพทางการศึกษา
10. โครงการประกวด นวัตกรรม
ทางการพยาบาล
11. โครงการปีใหม่และการแข่งขัน
กีฬาสามัคคี

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ
อ.นงนุช
หอมเนียม
อ.เขมิกา เสียง
เพราะ
อ.ดร.ปัณณทัต
บนขุนทด
อ.นงนุช
หอมเนียม
หัวหน้ากลุ่มวิชา
ในหมวดวิชาชีพ
อ.น.ท.หญิง ดร.
ศิริกัญญา ฤทธิ์
แปลก
อ.ริรร์ พิมมานุ
รักษ์
อ.ศศิรินทร์ กระ
สินธุ์หอม
อ.ณัฐิกา
ราชบุตร
อ.จุลจีรา
จันทะมุงคุณ
อ.ณรงค์กร
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ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)

12. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(4) ส่งเสริมการทากิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและสังคม

1.4.1 จัดกิจกรรม อนุรักษ์ศลิ ปะ
วัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้กับ
หน่วยงานภายนอก

3 กิจกรรม

13. โครงการพิธีมอบหมวกและ
เข็มสถาบัน
ชั้นปีที่ 2
14. วันสาคัญแห่งชาติ (วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ วันปิยมหาราช
วันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕
ธันวามหาราช)
15.โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ

บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ
ชัยวงศ์
อ.สุดา
ทองทรัพย์
อ.น.ท.หญิง
ดร.ศิริกญ
ั ญา
ฤทธิ์แปลก
อ.นงนุช
หอมเนียม

อ.ริรร์ พิมมานุ
รักษ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
พันธกิจที่ 6 การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

(1) พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพโดยคานึงถึงทั้งความรู้
และประสบการณ์ใน
การทางาน

เป้าหมายดาเนินงาน

1.1.1 จัดทาแผนอัตรากาลังบุคลากรทุกปี 100 % จากเป้าหมาย
1.1.2 ส่งเสริมบุคลากรให้มโี อกาส
ศึกษาต่อ
- ระดับปริญญาเอก 1 คน
- ระดับปริญญาโท 4 คน
1.1.3 ส่งเสริมบุคลากรให้มโี อกาส
ไปสัมมนาและฝึกอบรม
- อบรมสัมมนาตามสาขาที่
เชี่ยวชาญ 100เปอร์เซ็นต์ อย่างน้อย 15 ชม/ปี
- อบรมเฉพาะทาง 2 คนต่อปี
1.1.4 ส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
โอกาสทาวิจัย
- สนับสนุนเงินวิจยั
ภาควิชาละ 1 เรื่องต่อปี
- สนับสนุนเขียนบทความวิชาการ
ภาควิชาละ 1 เรื่องต่อปี
- สนับสนุนให้จดั ทา
เอกสารประกอบ การสอน
ภาควิชาละ 1 เรื่องต่อปี

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการสนับสนุน
การพัฒนาอาจารย์โดยการเข้าร่วม
ประชุม อบรม สัมมนา
2. โครงการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่
3. โครงการเพิม่ อาจารย์
ที่มีตาแหน่งวิชาการ (2
กิจกรรม)
3.1 กิจกรรมสรรหา
อาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ
3.2 กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมอาจารย์เพื่อ
สู่ตาแหน่งวิชาการ

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ
อ.ศศิรินทร์
กระสินธุ์หอม

ไม่บรรลุ
(ปริญญาโท
2 คน)
ไม่บรรลุ
(ไม่มีอบรม
เฉพาะทาง)

บรรลุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
การบริหารจัดการ และการบริการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายดาเนินงาน

1.1.1 ระบบสารสนเทศคณะที่ครอบคลุม 1 โครงการ
ตามพันธกิจหลักทีผ่ ู้บริหารบุคลากร
(ร้อยละ 100)
นาไปใช้ในการตัดสินใจได้

แผนงาน/
โครงการ
1. โครงการความรู้สู่การ
ปฏิบัติการจัดทาระบบ
สารสนเทศที่สามารถใช้ประโยชน์
ในการบริหารจัดการข้อมูลและ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ
อ.ณรงค์กร
ชัยวงศ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาการบริหารจัดการการเงิน พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ)
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

(2) การจัดทาระบบงบประมาณประจาปีตาม 1.2.1 จัดทางบประมาณประจาปี
มีแผนงบประมาณ
ภารกิจและโครงการ
ตามภารกิจและโครงการยุทธศาสตร์ของ ประจาปี 2558
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มีแผนงบประมาณ
ประจาปี 2558
1.2.2 จัดทางบประมาณเพื่อการจัด
มีแผนงบประมาณ
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ประจาปี 2558
1.2.3 จัดทางบประมาณตามภารกิจ
ด้านการวิจัย การทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย

แผนงาน/โครงการ
กิจกรรมการจัดทาแผน
งบประมาณประจาปีการศึกษา
2558

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
บริหารคณะ ฯ

บรรลุ

บรรลุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลทุกหลักสูตร
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ)
กลยุทธ์
1. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงคณะ

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

1.1.1 ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1.1.2 มีการบริหารจัดการความเสีย่ งและ
แนวทางการป้องกันระบุความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ

1. โครงการ
(ร้อยละ 100)
2. จานวนการรายงาน
บริหารความเสี่ยง
(ไม่มีการรายงาน)

1. โครงการพัฒนานิสติ ผล
การเรียนต่า
2. โครงการขับขี่ปลอดภัย
3. โครงการคัดแยกขยะ
4. โครงการเตรียมความพร้อม
นิสิตเพื่อสอบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพพยาบาล
5. โครงการปิดหอพัก
1. โครงการการ จัดการความรู้
เรื่องการเขียนแผนการสอนให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF

2. ส่งเสริมพัฒนาด้านการจัดการความรู้อย่าง 1.1 จานวนโครงการการ จัดการความรู้
ต่อเนื่อง
1.2 จานวนชุดความรู้ที่ใช้ประโยชน์
สาหรับพัฒนาการเรียนการสอน
2.1 จานวนโครงการการ จัดการความรู้
2.2 จานวนชุดความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ
การเรียนรู้ “Project base learning”
3.1 จานวนโครงการการ จัดการความรู้
3.2 จานวนเรื่องการสังเคราะห์องค์
ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
3.3 จานวนเรื่องที่เผยแพร่ในเวปไซด์
คณะ

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

2. โครงการการ จัดการความรู้
เรื่อง Model of Learning

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

3. โครงการการ จัดการความรู้
เรื่องการสังเคราะห์องค์ความรู้
และนาขึ้นเผยแพร่ในเวปไซด์
คณะ

บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ
อ.เขมิกา
เสียงเพราะ
อ.สุดา ทองทรัพย์
อ.นงนุช หอมเนียม
อ.ดร.ศรีงามลักษณ์
ศรีปวริศร
อ. ณัชชากัญญ์
ด้วงมั่ง และคณะ
อ.ริรร์
พิมพ์มานุรักษ์และ
คณะ
อ. ณรงค์กร
ชัยวงศ์และคณะ

บรรลุ
บรรลุ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 12 การพัฒนาการประกัน คุณภาพและการรับรองสถาบัน
พันธกิจที่ 7 การประกันคุณภาพและการรับรองสถาบัน
กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
บุคลากร และนิสิต ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

1.1.1 ร้อยละของคณาจารย์บุคลากรมี
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

ร้อยละ 80

1.1.2 ร้อยละของนิสิตที่เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ร้อยละ 80

1.2.1 จานวนของคณาจารย์ มีความรู้
ด้านการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามเกณฑ์ใหม่ สกอ.
ปี 2558
(2) สนับสนุนการเตรียมความพร้อมสาหรับ 2.1.1 ร้อยละของบุคลากรมีความพร้อม
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก (สมศ. ส.กอ. สภาการพยาบาล) ภายใน และภายนอก (สมศ. ส.กอ.
อยู่ในระดับดี
สภาการพยาบาล)

จานวน 2 คน

ร้อยละ 100

แผนงาน/โครงการ
1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านประกัน
คุณภาพแก่คณาจารย์
บุคลากร
2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านประกัน
คุณภาพแก่นสิ ิต
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้
คณาจารย์
เข้ารับการอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์ใหม่ สกอ. ปี 2558
1. โครงการเตรียมความ
พร้อมสาหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก (สมศ. ส.กอ.
สภาการพยาบาล)

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ

บรรลุ

คณะกรรม
การประกัน
คุณภาพฯ
-คณะกรรม
การประกัน
คุณภาพฯ

ไม่บรรลุ

บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ

-คณะกรรม
การพัฒนา
บุคคลากร
-คณะกรรม
การประกัน
คุณภาพฯ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
2.2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และภายนอก (สมศ.
ส.กอ. สภาการพยาบาล)อยู่ในระดับดี

เป้าหมายดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ

- ส.กอ คะแนนเฉลี่ย 2. กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนา
4.45
(Improvement Plan)
- สมศ. และสภาการ
พยาบาล คะแนนเฉลี่ย
3.51

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ
-คณะกรรม
การประกัน
คุณภาพฯ
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สรุปผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2558 ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถสรุปได้ดังนี้

พันธกิจ

เป้าหมายปี 2558
ร้อยละความสาเร็จในการ
จานวนแผนงาน/ ร้อยละความสาเร็จใน ดาเนินงาน ระหว่างมกราคม
2559 – กรกฎาคม 2559
โครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงาน

1. การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้การบริการแก่นักศึกษา สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานิสิต
2. การวิจัย การสร้างผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

13
11
12
15

76.92
54.55
100.00
100.00

5. การบริหารจัดการ

10

100.00

6. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

3

66.67

7. การประกันคุณภาพและการรับรองสถาบัน
รวม ร้อยละความสาเร็จ ประจาปีการศึกษา 2558

5

80.00

หมายเหตุ

82.59
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สรุปตารางเปรียบเทียบร้อยละความสาเร็จของโครงการ
ร้อยละ
ระดับคะแนน

50
1

60
2

70
3

80
4

90
5

*หมายเหตุ โครงการที่มีร้อยละความสาเร็จของโครงการ ต่ากว่าร้อยละ 50 ถือว่าต่ากว่าเกณฑ์
สรุปผลการดาเนินงาน
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก
............................................................................................................................. ......................
............................................................................................................................. ......................
 สาเร็จ
ระดับคะแนน

ระดับความสาเร็จของโครงการ

82.59

4
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ปัญหาอุปสรรค
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็นไปตามเกณฑ์ แต่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่า คือ พันธกิจที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานวิชาการ
ร้อยละ) นวัตกรรม
54.55) พบว่ามีอุปสรรค ดังนี้
- ระยะเวลาในการขออนุมัติโครงการจากทางมหาวิทยาลัยใช้ระยะเวลานาน
- กระบวนการผลิตงานวิจัยจนกระทั่งตีพิมพ์ใช้ระยะเวลานานจึงทาให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

/

แนวทางแก้ไข
- ส่งเสริมให้อาจารย์ มีการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และ 2
- การสนับสนุนงบประมาณจากทางมหาวิทยาลัยค่อนข้างจากัด จึงมีแผนส่งเสริมให้อาจารย์หาทุนจากภายนอก
เพิ่มเติม
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินโครงการสาเร็จตามเป้าหมาย
ความสามัคคีร่วมมือกันของบุคลากรในองค์กรที่ทาให้การดาเนินงานสาเร็จ
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๕๘
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ระยะเวลา
การรายงาน

รอบ เดือน 6

คาชี้แจงกรุณารายงานผลการดาเนินงานตามที่คณะ/หน่วยงานของท่านดาเนินการในช่วงเวลา ตั้งแต่เดือน มกราคม – กรกฎาคม 2559
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รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2558
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้การบริการแก่นักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานิสิต
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์การ
ดาเนินการ

1. บัณฑิตพึง
ประสงค์

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

1. มีนิสิตที่มี 1.1 ระบบการรับนิสติ
ความสามารถ และการเตรียมความ
และคุณธรรม พร้อมก่อนเข้าศึกษา
จริยธรรม

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

2. การผลิต
บัณฑิตที่เป็น
พลเมืองที่มี
คุณค่าของ
ประเทศ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)

1.2 การกาหนด
พฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมและมีการ
ถ่ายทอดทั่วถึง

1.3 สัดส่วนนิสิตต่อ
จานวนอาจารย์
1.4 บัณฑิตที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี
1.5 การปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

-โครงการโควตานักเรียน
เรียนดีคุณธรรมเด่น

ระบบ
โครงการ

-โครงการปรับพืน้
ฐานความรู้นิสิตใหม่
โครงการปฐมนิเทศและ
อบรมจริยธรรมนิสิต
การกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลด้านคุณธรรม
ในรายวิชา
แผนจัดการบุคลากร
โครงการปัจฉิมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมสู่
วิชาชีพ
โครงการพัฒนาหลักสูตร
วท.บ. (เทคนิค

โครงการ

ผลการดาเนินการ
ค่า
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ
มี
บรรลุ
-คณะกรรมการบริหาร
คณะฯและสานัก
2
บรรลุ
ประชา สัมพันธ์และรับ
สมัครนิสิต
-คณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัยฯ
1
บรรลุ
คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯ

ร้อยละรายวิชาที่
กาหนดคุณธรรม
จริยธรรมและมี
การถ่ายทอด
สัดส่วน

100

บรรลุ

ผู้รับผิดชอบรายวิชา

< 9:1

บรรลุ

ร้อยละ

> 70

บรรลุ

คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ
คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯ

โครงการ

1

บรรลุ

ครั้ง

1

บรรลุ

คณะกรรมการบริหาร
คณะฯและ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์การ
ดาเนินการ
ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ของนิสิตที่
จาเป็นในศตวรรษที่
21 และพร้อมรับ
AEC

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดาเนินการ
ค่า
เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ

การแพทย์)
1.6 การวิเคราะห์
คุณภาพข้อสอบและ
เกณฑ์ประเมิน
1.7 นิสิตมีส่วนร่วมใน
การกาหนดเกณฑ์
ประเมิน
1.8 การกากับ ติดตาม
และตรวจสอบการ
จัดทา มคอ. (3-7)
1.9 การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐาน TQF อย่าง
น้อย 25%
1.10 การสอบ Exit
exam ตามมาตรฐาน
TQF
1.11 ห้องเรียน,
ห้องปฏิบัติการและ
พื้นที่จัดกิจกรรมมี
ความพร้อม

การประชุมวิเคราะห์
ข้อสอบประจาภาค
การศึกษา
การประชุมวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน
ประจาภาคการศึกษา
การประชุมสาขาฯและ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ
โครงการทวนสอบผล
สัมฤทธิ์ประจาปี
การสอบประมวลความรู้
ก่อนสาเร็จการศึกษา
ประจาปี
แผนการพัฒนาปรับปรุง
อาคารคณะเทคนิค
การแพทย์เพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม

ร้อยละ รายวิชา
ที่มีการวิเคราะห์
การประชุม
ร้อยละของ
รายวิชา
การประชุม
ร้อยละ มคอ.
จากรายวิชาที่
สาเร็จ
การประชุม
ร้อยละของ
รายวิชา
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรฯ
หัวหน้าสาขา,
คณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ
หัวหน้าสาขา,
คณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ
หัวหน้าสาขา,
คณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ

100

บรรลุ

มี
> 80

บรรลุ
บรรลุ

มี
100

บรรลุ
บรรลุ

มี
>25

บรรลุ
บรรลุ

มี

บรรลุ

ครั้ง

1

บรรลุ

คณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ

ร้อยละห้องที่
พร้อม

100

บรรลุ

คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ

แผน

มี

บรรลุ

และกรรมการกากับ
มาตรฐานคณะฯ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์การ
ดาเนินการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

1.12 ระบบการ
แผนการพัฒนาปรับปรุง
ให้บริการทางห้องสมุด ห้องสมุดกลาง
ที่ครบถ้วน
การอบรมการใช้ห้องสมุด
ประจาปี
1.13 คอมพิวเตอร์และ แผนการจัดซื้อวัสดุ
อินเทอร์เน็ตทั่วถึง
อุปกรณ์และครุภัณฑ์
คณะฯ ประจาปี

1.14 ความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการ
สอนและสิง่ สนับสนุน
การเรียนรู้

3. นิสิตมี
ทักษะการ

หน่วยนับ
ร้อยละสิ่งทีมี
ให้บริการ
แผน

ผลการดาเนินการ
ค่า
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ
100
บรรลุ
สานักหอสมุดกลาง
มี

บรรลุ

อัตราส่วน
คอมพิวเตอร์ต่อ
นิสิต
จานวน hotspot

1:5

บรรลุ

4

บรรลุ

แผน
คะแนน

มี
>4

บรรลุ

ร้อยละ

80

คณะกรรมการการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คณะฯ

1.15 อัตรานิสิตสาเร็จ
การศึกษา

การประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิง่ สนับสนุน
การเรียนรู้ประจาภาค
การศึกษา
การสารวจอัตรานิสิต
สาเร็จการศึกษาประจาปี

คณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ

1.16 ความพึงพอใจ
ผู้ใช้บัณฑิต

การประเมินความพึง
พอใจผู้ใช้บัณฑิตประจาปี

คะแนน

>4

บรรลุ

คณะกรรมการวิชาการ
ฯ

1.17 กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพและเสริม

-โครงการกีฬาสหเวช
ศาสตร์สัมพันธ์

โครงการ

3

บรรลุ

-คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯ

ไม่บรรลุ คณะกรรมการวิชาการ
ฯ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์การ
ดาเนินการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)

เรียนรู้ที่
สร้างทักษะการเรียนรู้
จาเป็นใน
ในศตวรรษที่ 21 และ
ศตวรรษที่ 21 เตรียมพร้อมรับ AEC
และพร้อมรับ
AEC
4. มีสื่อการ 1.18 สื่อการเรียนการ
เรียนการสอน สอนทีก่ ระตุ้นการ
ที่กระตุ้นการ เรียนรู้
เรียนรู้

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

ผลการดาเนินการ
ค่า
เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ

-โครงการเลือกตั้งสโมสร
นิสิต
-โครงการวันเทคนิค
การแพทย์ไทย

การเผยแพร่สื่อเรียนรู้ e- จานวนรายวิชาที่
learning บนเวบไซต์ของ
มีสื่อ
คณะฯ
โครงการวารสาร
โครงการ
อิเล็คทรอนิกส์คณะ
เทคนิคการแพทย์
5. มีการให้
1.19 การให้คาปรึกษา ระบบการให้คาปรึกษา
ระบบ
บริการ
วิชาการและแนะแนว แก่นิสิตและบัณฑิต
คะแนนความพึง
ทางด้าน
แก่นิสิตและบัณฑิต
พอใจในการเข้า
วิชาการที่ครบ
พบอาจารย์ที่
วงจรและ
ปรึกษา
บูรณาการทั้ง
งานวิจยั และ
แผนการพัฒนาเว็บไซต์
แผน
ทานุบารุง
โครงการวารสาร
โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
อิเล็คทรอนิกส์คณะ
เทคนิคการแพทย์

ผู้รับผิดชอบ
-คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯ
-คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯและ
คณะกรรมการวิจัย
คณะฯ
คณะกรรมการวิชาการ
คณะฯและหัวหน้า
สาขาฯ
-คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯ

25

บรรลุ

1

บรรลุ

มี
>4

บรรลุ
บรรลุ

-คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯ

มี
1

บรรลุ
บรรลุ

คณะกรรมการบริหารฯ
คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์การ
ดาเนินการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)
1.20 การเรียนการ
สอนมีการบูรณาการ
กับการวิจัย บริการ
วิชาการและทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
1.21 ความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อหลักสูตร

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

หน่วยนับ

การประชุมสรุปผลการ
ดาเนินการตามพันธกิจ
ประจาปี

รายวิชาที่มี
การบูรณาการ
การประชุม

การประเมินความพึง
พอใจของนิสิตต่อ
หลักสูตรประจาปี
การศึกษา

คะแนน

ผลการดาเนินการ
ค่า
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ
3
บรรลุ
คณะกรรมการบริหารฯ
มี

บรรลุ

>4

บรรลุ

คณะกรรมการวิชาการ
คณะฯ
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พันธกิจที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
ประเด็น
กลยุทธ์การ
ยุทธศาสตร์
ดาเนินการ
2. องค์ความรู้ ส่งเสริมการทา
งานวิจยั
วิจยั เพื่อการ
ตีพิมพ์
เผยแพร่และ
ต่อยอดองค์
ความรู้

เป้าประสงค์
1. มีผลงาน
วิจัยเพื่อการ
ตีพิมพ์เผย
แพร่และใช้
พัฒนาต่อยอด
ความรู้

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
แผนงานวิจัยประจาปี

2.1 แผนงานวิจยั และแผนจัดสรร
งบประมาณวิจัยและเผยแพร่
2.2 จานวนอาจารย์ที่ได้รบั ทุนวิจัย, การเสนอขอทุนวิจัย
ผลิตตาราหรือสื่อการเรียนการสอน

2.3 โครงร่างหรือผลงานวิจัยเพือ่
พัฒนาการเรียนการสอน
2.4 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
2.5 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ รายงานสรุปผลการวิจัย
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
2.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารวิจัยและการจัดการองค์
ความรู้

-โครงการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์คณะ
เทคนิคการแพทย์
-โครงการสัมมนา
วิชาการคณะเทคนิค
การแพทย์
-การพัฒนาเว็บไซต์
2.7 การจัดงานประชุมวิชาการหรือ -โครงการอบรม
อบรมจรรยาบรรณและความรู้
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์

แผน

ค่า
เป้าหมาย
มี

ร้อยละ

15

โครงร่าง

1

ไม่บรรลุ

บาท/คน

>25,000

ไม่บรรลุ

(รวม) ฉบับ
(อ.ประจา
หลักสูตร)
ฉบับ
ระบบ

6
3

บรรลุ
บรรลุ

คณะกรรมการวิจัย
คณะฯ

มี

บรรลุ

โครงการ

2

บรรลุ

คณะกรรมการวิจัย
คณะฯ และ
คณะกรรมการ
กิจการนิสิต

ครั้ง

1

บรรลุ

หน่วยนับ

ผลการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
บรรลุ ไม่บรรลุ
บรรลุ
คณะกรรมการวิจัย
คณะฯ
บรรลุ

สานักวิจัย
มหาวิทยาลัยฯ
59

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์การ
ดาเนินการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)
ทางด้านวิจัย

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
-โครงการวันวิชาการ
คณะเทคนิคการแพทย์

โครงการ

ค่า
เป้าหมาย
1

หน่วยนับ

2.8 ระบบและกลไกเพื่อคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

-โครงการอบรม
สิทธิบัตรงาน วิจัยและ
งานสร้างสรรค์

ระบบ
โครงการ

มี
1

2.9 การบูรณาการกับการวิจัยกับ
การเรียนการสอนและการนาไปใช้
ประโยชน์

การประชุมสรุปผลการ
ดาเนินการตามพันธกิจ
ประจาปี

ร้อยละ
รายวิชาที่มี
การบูรณา
การ
การประชุม

2

มี

ผลการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
บรรลุ ไม่บรรลุ
บรรลุ
คณะกรรมการวิจัย
คณะฯ และ
คณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะฯ
บรรลุ
สานักวิจัย
มหาวิทยาลัยฯและ
บรรลุ
คณะกรรมการวิจัย
คณะฯ
บรรลุ
คณะกรรมการ
วิชาการคณะฯและ
คณะกรรมการวิจัย
คณะฯ
บรรลุ
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พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
ประเด็น
กลยุทธ์การ
ยุทธศาสตร์ ดาเนินการ
3. ให้บริการ ออกบริการ
สังคม
สุขภาพทาง
เทคนิค
การแพทย์ตาม
ความต้องการ
ของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องใน
รูปสหวิทยาการ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. มีการบริการ 3.1 แผนงานการบริการ แผนงานบริการวิชาการ
สุขภาพทาง
วิชาการประจาปี
ประจาปี
เทคนิคการ
3.2 โครงการบริการ
-โครงการเทคนิคการแพทย์
แพทย์แก่ชุมชน วิชาการที่พฒ
ั นานิสิตหรือ เวสเทิร์นร่วมรักษ์สุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
-โครงการวันเทคนิค
การแพทย์ไทย
3.3 โครงการบริการ
วิชาการในระดับสถาบัน -โครงการจิตอาสาตรวจตรา
สุขภาพ คณะเทคนิค
แบบสหสาขา
การแพทย์
3.4 การบูรณาการบริการ การประชุมสรุปผลการ
วิชาการกับการเรียน
ดาเนินการตามพันธกิจ
การสอน
ประจาปี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)

3.5 การถ่ายทอดความรู้ -การประชุมสรุปผลการ
จากการบริการวิชาการสู่ ดาเนินการตามพันธกิจ
บุคลากรและสาธารณชน ประจาปี
-โครงการวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์คณะเทคนิค
การแพทย์
-การพัฒนาเว็บไซต์

แผน

ค่า
เป้าหมาย
มี

โครงการ

1

โครงการ

1

รายวิชาที่มี
การบูรณา
การ
การประชุม

2

บรรลุ

มี

บรรลุ

การประชุม

มี

บรรลุ

คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ

โครงการ

1

บรรลุ

คณะกรรมการวิจัยคณะฯ
และคณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะฯ

หน่วยนับ

ผลการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
บรรลุ ไม่บรรลุ
บรรลุ
คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการคณะฯ
บรรลุ
-คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการคณะฯ
-คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการคณะฯ
บรรลุ
-คณะกรรมการกิจการ
นิสิตคณะฯ
-คณะกรรมการวิจัยและ
บริการวิชาการคณะฯ
และคณะกรรมการ
วิชาการคณะฯ
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พันธกิจที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
4. นิยมค่า
ความเป็นไทย

กลยุทธ์การ
ดาเนินการ
ดารงรักษาและสืบ
ทอดประเพณีและ
วัฒนธรรมไทยโดย
บูรณาการกับ
กิจกรรมด้านต่างๆ

เป้าประสงค์
1. อนุรักษ์
ฟื้นฟูสบื สาน
และเผยแพร่
วัฒนธรรม
ไทย

แผนงาน/โครงการ/
ค่า
ผลการดาเนินการ
หน่วยนับ
กิจกรรม
เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ
4.1 แผนและงบประมาณด้าน -แผนทานุบารุง
แผน
มี
บรรลุ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรมประจาปี
4.2 โครงการหรือกิจกรรม
-โครงการรวมใจวันขึ้นปี โครงการ
3
บรรลุ
ศิลปวัฒนธรรมที่จัดอย่าง
ใหม่คณะเทคนิค
ต่อเนื่อง
การแพทย์
-โครงการรับเสื้อกาวน์
และเข็มตราคณะเทคนิค
การแพทย์
-โครงการปัจฉิมนิเทศ
คณะเทคนิคการแพทย์
4.3 การสร้างมาตรฐาน
-โครงการสืบสานตานาน โครงการ
1
บรรลุ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่ ศิลป์ถิ่นไททรงดา
ยอมรับระดับชาติ และเผยแพร่ -การพัฒนาเว็บไซต์
กิจกรรมสู่สาธารณชน
4.4 การบูรณาการการทานุ
-โครงการปฐมนิเทศและ โครงการ
1
บรรลุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมกับการ
อบรมจริยธรรม
เรียนการสอน
-การไหว้ตามแบบไทย
รายวิชาที่มี
22
บรรลุ
เพื่อสวัสดีและแสดง
การบูรณา
ความขอบคุณอาจารย์
การ
ผู้สอนในชั้นเรียน
-การประชุมสรุปผลการ การประชุม
มี
บรรลุ
ดาเนินการตามพันธกิจ
ตัวชี้วัด (KPI)

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะฯ
คณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะฯ

คณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะฯ
คณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะฯ
คณะกรรมการ
วิชาการคณะฯ
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์การ
ดาเนินการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ประจาปี

หน่วยนับ

ค่า
ผลการดาเนินการ
เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ
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พันธกิจที่ 5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ประเด็น
กลยุทธ์การดาเนินการ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์
5. ใส่ใจ
สรรหาคัดเลือกพัฒนา 1. มีบุคลากรที่
บุคลากร
และรักษาบุคลากรที่มี มีศกั ยภาพสูง
ความสามารถและ
ศักยภาพสูงไว้กบั
สถาบัน

ตัวชี้วัด (KPI)

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
-แผนจัดการบุคลากร

ค่า
ผลการดาเนินการ
หน่วยนับ เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
บรรลุ ไม่บรรลุ
แผน
มี
บรรลุ
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
แผน
มี
บรรลุ

5.1 มีแผนอัตรากาลังบุคคล
ระยะยาว
5.2 แผนและงบประมาณ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ระยะ
ยาว
5.3 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ร้อยละ
คุณวุฒิปริญญาเอก
5.4 อัตราการลาออกของ
ร้อยละ
บุคลากร
5.5 บุคลากรทุกคนได้รับการ
-โครงการอบรม,สัมมนา
ครั้ง
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โดยหน่วยงานภายในและ อบรม/คน
ภายนอก
5.6 ระบบช่วยรักษาบุคลากรที่มี -ระบบสวัสดิการบุคลากร ระบบ
ศักยภาพให้คงอยู่
การพิจารณาปรับ
ค่าตอบแทนประจาปี
5.7 แผนภาระงานของอาจารย์ -แผนภาระงานอาจารย์
แผน
ประจา
5.8 การแต่งตั้งและมอบหมาย -คาสั่งแต่งตัง้ อาจารย์
คาสั่ง
หน้าที่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ประจาหลักสูตร
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
5.9 ความพึงพอใจของ
-การประเมินความ
คะแนน
บรรยากาศทางวิชาการและการ พึงพอใจของบรรยากาศ

> 40

บรรลุ

<10

บรรลุ

1

บรรลุ

มี

บรรลุ

มี

บรรลุ

มี

บรรลุ

>4

บรรลุ

ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์
มหาวิทยาลัยฯ
ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์
มหาวิทยาลัยฯ
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์การดาเนินการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)
บริหารจัดการหลักสูตร
5.10 ร้อยละของอาจารย์ที่มี
ตาแหน่งวิชาการ
5.11 อาจารย์ใหม่ได้รับการ
ปฐมนิเทศ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
ทางวิชาการและการ
บริหารจัดการหลักสูตร
-โครงการเตรียมความ
พร้อมเพื่อขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
-โครงการอบรมอาจารย์
ใหม่

5.12 การถ่ายทอดประสบการณ์ -โครงการสัมมนาวิชาการ
การสอนจากอาจารย์ที่มีเทคนิค เทคนิคการแพทย์
การสอนที่ดี

ค่า
ผลการดาเนินการ
หน่วยนับ เป้าหมาย
บรรลุ ไม่บรรลุ

โครงการ

1

บรรลุ

ร้อยละ
โครงการ

 15
1

บรรลุ
บรรลุ

ครั้ง/ปี
โครงการ
ครั้ง/ปี

1
1
1

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการ
วิจัยคณะฯ
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
คณะกรรมการ
วิจัยคณะฯ
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พันธกิจที่ 6 การบริหารจัดการ
ประเด็น
กลยุทธ์การดาเนินการ
ยุทธศาสตร์
6. องค์กรดี บริหารจัดการบุคลากร
ด้วยบริหาร และคณะโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินการ
ค่า
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ
มี
บรรลุ
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
-แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนา
คณะเทคนิคการแพทย์
5 ปี พ.ศ. 2555-2559
-แผนปฏิบัติการ
ประจาปี

หน่วย
นับ
แผน
แผน

มี

บรรลุ

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ

-การประชุมจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปี
-การประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจาเดือน

การ
ประชุม

มี

บรรลุ

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ

ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
ประชุม

>80

บรรลุ

การประชุมถ่ายทอด
ร้อยละ
แผนกลยุทธ์และ
บุคลากร
แผนปฏิบัติการประจาปี
เข้า
ประชุม
6.6 ระบบการกากับติดตาม การประชุมคณะฯ เพื่อ
ระบบ
การและรายงานการ
รายงานความก้าวหน้า
การ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ ในการปฏิบัติการ
ประชุม
การ
รายงานสรุปผลการ
รายงาน

100

บรรลุ

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ

มี

บรรลุ

มี

บรรลุ

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ

มี

บรรลุ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)

1. มีการบริหาร
จัดการคณะและ
งบประมาณอย่าง
มีประสิทธิภาพ

6.1 แผนกลยุทธ์ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบาย
สถาบัน
6.2 แผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะฯ
6.3 กลไกการจัดทาแผน
และการบริหารงานซึ่งตรง
กับหลักธรรมาภิบาล
10 ประการ
6.4 อาจารย์ประจา
หลักสูตรมากกว่า 80%
มีการประชุม วางแผน
ติดตาม และทบทวน
6.5 การถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีแก่บุคลากร
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์การดาเนินการ

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/
หน่วย
ค่า
กิจกรรม
นับ
เป้าหมาย
ดาเนินการ
สรุป
6.7 ระบบและกลไกการ
-แผนงานการบริหาร
แผน
มี
บริหารจัดการการถ่ายทอด จัดการองค์ความรู้ใน
โครงการ
1
องค์ความรู้
องค์การ
-โครงการสัมมนา
วิชาการคณะเทคนิค
การแพทย์
-การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อ
การจัดการองค์ความรู้
6.8 ระบบสารสนเทศเพื่อ แผนพัฒนาระบบ
แผน
มี
การบริหารและการตัดสินใจ สารสนเทศเพื่อการ
ระบบ
มี
บริหาร
การอบรมการใช้ระบบ
ครั้ง/ปี
1
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ
6.9 ความพึงพอใจของนิสิต การประเมินความ
คะแนน
>4
ต่อหลักสูตร
พึงพอใจของนิสิตต่อ
หลักสูตร
6.10 ความพึงพอใจของ
การประเมินความ
คะแนน
>4
บุคลากรต่อการบริหาร
พึงพอใจของบุคลากร
จัดการหลักสูตร
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
6.11 แผนบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง
แผน
มี
ตามพันธกิจของคณะฯ
คณะเทคนิคการแพทย์
ตัวชี้วัด (KPI)

ผลการดาเนินการ
บรรลุ ไม่บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ

บรรลุ
บรรลุ

-คณะกรรมการวิจัย
คณะฯและ
คณะกรรมการ
กิจการนิสิตคณะฯ

บรรลุ

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯและ
วิทยาลัยการศึกษา
ผ่านระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย

บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ

คณะกรรมการ
วิชาการคณะฯ

บรรลุ

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ

บรรลุ

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์การดาเนินการ

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
6.12 การวิเคราะห์การเงิน รายงานสรุปแผนการ
เพื่อประเมินความคุ้มค่าของ เงินประจาปี
การบริหารหลักสูตร
ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วย
นับ
รายงาน

ผลการดาเนินการ
ค่า
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ
มี
บรรลุ
คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
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พันธกิจที่ 7 การประกันคุณภาพและการรับรองสถาบัน
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
7. การจัดการ
ด้วยงาน
ประกัน
คุณภาพ

กลยุทธ์การ
ดาเนินการ
ใช้หลักการ
ประกันคุณภาพใน
การกากับติดตาม
และพัฒนาการ
ดาเนินงานของ
คณะและหลักสูตร

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
1. คณะและ
7.1 ระบบและกลไกในการ แผนงานประกัน
หลักสูตรมีคุณภาพ กากับติดตามการดาเนินการ คุณภาพการศึกษา
และมาตรฐานเป็น ประกันคุณภาพหลักสูตร
ที่ยอมรับระดับชาติ 7.2 คณะกรรมการกากับ
-การประชุมคณะฯ เพื่อ
และรายงานผลการติดตาม รายงานความก้าวหน้า
ให้กรรมการประจาคณะทุก ในการปฏิบัติการ
ภาคการศึกษา
-รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจาภาค
7.3 การจัดสรรทรัพยากร
แผนการจัดสรร
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน ทรัพยากรเพื่อสนับสนุน
ของหลักสูตรโดยผ่านระบบ การประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
7.4 การประเมินคุณภาพ
การประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตามกาหนดเวลา
หลักสูตรและคณะฯ
และรายงานผลการประเมิน ประจารอบและ/หรือ
ให้กรรมการประจาคณะเพื่อ ประจาปี
ใช้ในการปรับปรุง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด (KPI)

7.5 การบริหารงานโดยใช้
หลักการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

-แผนและกลไกการ
บริหารหลักสูตร
-การประชุมวางแผน

ผลการดาเนินการ
ค่า
ผู้รับผิดชอบ
เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ
แผน
มี
บรรลุ
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะฯ
คาสั่งแต่งตัง้
มี
บรรลุ
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การประชุม
มี
บรรลุ
การศึกษาคณะฯ
รายงานสรุป
มี
บรรลุ
ประจาภาค
หน่วยนับ

แผน

มี

บรรลุ

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะฯ

เล่ม/
รายงาน
สรุปผลการ
ตรวจ
ประเมิน
รายงานการ
ประชุม
แผนบริหาร
การประชุม
เล่มสรุป

มี

บรรลุ

มี

บรรลุ

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
และคณะกรรม
การประกัน
คุณภาพการ
ศึกษาคณะฯ

มี
มี
มี

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

คณะกรรมการ
บริหารคณะฯ
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์การ
ดาเนินการ

เป้าประสงค์

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
การดาเนินโครงการตาม
พันธกิจ
7.6 การส่งเสริมความรู้ความ โครงการอบรมประกัน
เข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
คุณภาพ
คณะเทคนิคการแพทย์
ตัวชี้วัด (KPI)

หน่วยนับ

ผลการดาเนินการ
ค่า
เป้าหมาย บรรลุ ไม่บรรลุ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ
ครั้งอบรม
โครงการ

1
1

บรรลุ
บรรลุ

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะฯ
และคณะกรรม
การกิจการนิสิต
คณะฯ
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สรุปผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2558 ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถสรุปได้ ดังนี้
เป้าหมายปีการศึกษา 2558 เดือนมกราคม - กรกฎาคม
พันธกิจ
จานวนแผนงาน/
ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงาน ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
เดือน สิงหาคม - ธันวาคม
เดือน มกราคม - กรกฎาคม
1. การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้การบริการ
5 แผนงาน
แก่นักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานิสิต
10 โครงการ
29.6
100.0
12 กิจกรรม
การวิจัย การสร้างผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
1 แผนงาน
5 โครงการ
20.0
100.0
4 กิจกรรม
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
1 แผนงาน
4 โครงการ
14.2
100.0
2 กิจกรรม
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1 แผนงาน
5 โครงการ
44.4
100.0
3 กิจกรรม
5. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
2 แผนงาน
4 โครงการ
33.3
100.0
3 กิจกรรม
6. การบริหารจัดการ
5 แผนงาน
1 โครงการ
43.7
100.0
10 กิจกรรม
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เป้าหมายปีการศึกษา 2558 เดือนมกราคม - กรกฎาคม
พันธกิจ
7. การประกันคุณภาพและการรับรองสถาบัน

จานวนแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
3 แผนงาน
1 โครงการ
4 กิจกรรม

ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงาน ร้อยละความสาเร็จในการดาเนินงาน
เดือน สิงหาคม - ธันวาคม
เดือน มกราคม - กรกฎาคม
50.0

100.0
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แบบรายผลการปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๕๘
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ระยะเวลา
การรายงาน

 รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงกรุณารายงานผลการดาเนินงานตามที่คณะ/หน่วยงานของท่านดาเนินการในปีการศึกษา 2558
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษา
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

(1) พัฒนาระบบและกลไกการจัด
1. เค้าโครงรายวิชาตาม กรอบ
การศึกษาและบริหารหลักสูตรให้
มาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติ
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ. 3 และ
แห่งชาติระดับอุดมศึกษา
มคอ.4)
(2) ส่งเสริมการสนับสนุนการดาเนินการ 2. แผนการสอนและระบบการ
ตามโครงสร้างรายวิชาตามกรอบ
ประเมินผลรายวิชา
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา

เป้าหมายดาเนินงาน
1 โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ

แผนงาน/
โครงการ
1) การจัดทาประมวล
รายวิชา (มคอ.3,มคอ.4)

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการวิชาการคณะ
และอาจารย์ผสู้ อน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอน
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิตการจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษา
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
1. มีกระบวนการถ่ายทอด
การศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ความรู้ ให้นิสติ ผ่านช่องทาง
(2) การพัฒนาและปรับปรุงปัจจัย
ต่างๆ
เกื้อหนุนสนับสนุนการเรียนรู้
2. การพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและ
การประเมินผลการศึกษา
3. มีการจัดระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาและการแนะแนว
การศึกษา

เป้าหมายดาเนินงาน
1 โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ

แผนงาน/
โครงการ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้
ส่วนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการวิชาการคณะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการการศึกษา
พันธกิจที่ 1 การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้บริการแก่นักศึกษา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษา
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

(1) ให้มีความรู้และพัฒนาความเข้าใจ 1. มีรายงานผลการดาเนินงาน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ของทุกรายวิชา ตามกรอบ
ระดับอุดมศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
(2) พัฒนาระบบและการรายงานผลการ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ. 5 และ
ดาเนินการรายวิชาตามกรอบ
มคอ.6) หลังสิ้นสุดภาค
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
2. มีรายงานผลการดาเนินงาน
ของทุกรายวิชา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา (มคอ.7) หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา

เป้าหมายดาเนินงาน
1 โครงการ

1 โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ

ไม่บรรลุ
(เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่
จะดาเนินการ)

แผนงาน/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
1) การจัดทาสรุปรายงานผล คณะกรรมการวิชาการคณะ
การดาเนินการของรายวิชา
(มคอ.5 มคอ.6)

1) การจัดทาสรุปรายงานผล
การดาเนินการของรายวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะ
(มคอ.7)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
พันธกิจที่ 2 การวิจัย การสร้างผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

(1) ส่งเสริมงานวิจัยในรูปของสห
วิทยาการและงานวิจัยในรูปของ
โครงการเพื่อแก้ปญ
ั หา
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์นิสติ ชุมชนและ
องค์กรในชุมชนพัฒนาโจทย์วิจัย
และมีการทาวิจัยร่วมกัน

1. มีการประสานกับมหาวิทยาลัย
ใน
การจัดทางบประมาณ การวิจยั
2. ส่งเสริมให้อาจารย์ เขียน โครง
ร่างวิจัยเพื่อขอรับทุน ทั้ง
ภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. มีการทาวิจัยร่วมกับ
สถาบันการศึกษาอื่นๆ และ
ชุมชน
4. สามารถนาผลการวิจัย มา
พัฒนาหลักสูตรเพิ่มบทเรียน
การทากรณีศึกษาและอื่นๆ
5. มีการจัดประชุมสัมมนา
ผู้เกี่ยวข้องในการนาผลการวิจัย
ไปใช้แก้ปัญหาของชุมชนและ
สังคม
6. ส่งเสริมให้อาจารย์ รับงานวิจัย
จากชุมชนเพื่อแก้ปัญหาของ
ชุมชนร่วมกัน

7 โครงการ

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน/
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
โครงการ
ไม่บรรลุ
1) โครงการวิจัยเรื่อง การ
(เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ ผลิตแก๊สชีวภาพจากวัสดุ
ดาเนินโครงการ)
เหลือใช้ทางการเกษตร
2) โครงการวิจัย เรื่อง การ
บาบัดสีย้อมด้วย
กระบวนการโฟโตคะตะไลติ
กออกซิเดชัน
3) โครงการวิจัย เรื่อง การ
ส่งเสริมพฤติกรรมและ
วัฒนธรรมความปลอดภัยใน
มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น
4) โครงการวิจัย เรื่อง
พฤติกรรมการปฏิบตั ิด้าน
ความปลอดภัยของผู้ที่
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ
ในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
5) โครงการวิจัย เรื่อง ร้าน
ขายยากับการจ่ายยาชุดแก้
ปวดเมื่อยที่มี
สเตียรอยด์: กรณีศึกษาใน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผู้รับผิดชอบ
ดร.โกวิท สุวรรณหงส์
ว่าที่ร้อยตรี จักรพงษ์ สุข
เจริญ
นาย จตุรวิทย์
บุญพิทักษ์
นายวิชาญ บุญค้า
นายขจรศักดิ์
ผิวเกลีย้ ง
นางสาว จิตตานันท์ ทอง
ประเสริฐ
นางสาวชุติพร
อินชนะ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)

แผนงาน/
โครงการ
6) การศึกษาคุณภาพทางจุล
ชีววิทยาของอาหารพร้อม
บริโภคที่จาหน่ายในอาเภออู่
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
7) การประเมินความเสี่ยง
ทางการศาสตร์โดยมาตรฐาน
RULA ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคมเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมายดาเนินงาน

(1) มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาไปยัง
ลุ่มเป้าหมายที่อยู่หา่ งไกล
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเปิด
โอกาสให้มีการเรียนรู้ทางวิชาการ
ต่างๆ มากขึ้น
(2) สร้างภาคีเครือข่ายพันธมิตร เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย

1. มีการพัฒนาระบบและ
กลไกในการบริการวิชาการ
แก่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. จัดทาโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนจาก
มหาวิทยาลัย
3. มีการประสานงานกับ
ชุมชนระดับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบริการ
วิชาการและวิชาชีพ

2 โครงการ

ผลการดาเนินงาน
แผนงาน/
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
โครงการ
ไม่บรรลุ
โครงการส่งเสริมพฤติกรรม
(เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ การดูแลสุขภาพของ
จะดาเนินการ)
ประชาชน ในตาบลสระลง
เรือ

ผู้รับผิดชอบ
ดร.โกวิท
สุวรรณหงส์

โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพ ดร.โกวิท
จากขยะอินทรีย์
สุวรรณหงษ์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

(1) พัฒนากิจกรรมนิสิตให้มสี ่วนขัด
เกลาด้านคุณธรรมจริยธรรมการ
เป็นพลเมืองดีและมีจิตอาสา
(2) สอดแทรกความรู้ดา้ นคุณธรรม
จริยธรรมลงในเนื้อหาวิชาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

1. นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย
2. นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมของคณะ
3. สอดแทรกความรู้ ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ลงใน
เนื้อหาวิชาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
10 โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ

บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ

แผนงาน/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
1) ถนนสายวัฒนธรรมเลิศล้า
ความเป็นไทย
ครั้งที่ 2
2) ราชพฤกษราลึก พระ
คุณครู ปี 2558
3) ลอยกระทงตามประทีป
4) สงกรานต์สานสัมพันธ์
อ.จักรพงษ์
5) พิธีเทียนบายศรีสู่ขวัญน้อง สุขเจริญ
ใหม่
6) โครงการอบรมมารยาท
งามตามแบบไทย
7) โครงการอบรมอ่านฟัง
เสียง
8) โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างจริยธรรมและ
คุณธรรมเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทางาน
9) โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะนิสิตก่อนฝึกงาน
10) โครงการ “อบรมป้องกัน
อัคคีภัย การซ้อมดับเพลิง
เบื้องต้น การอพยพหนีไฟ

บรรลุ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

(1) ส่งเสริมให้นิสติ ร่วมกิจกรรมและ
เป็นสมาชิกชมรมต่างๆ
เพื่อสร้างความเป็นผูม้ ีจิตอาสาและ
การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี

1. ส่งเสริมให้นสิ ิตร่วม
กิจกรรมเพื่อสร้างความเป็น
ผู้มีจิตอาสาการเป็นผู้นา
และ
ผู้ตามทีด่ ี
2. ส่งเสริมการทากิจกรรม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับชุมชนและสังคม
3. เผยแพร่ศลิ ปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่นภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นให้ประชาชนทั่วไป
ทราบในสื่อต่างๆ

(1) ส่งเสริมการทากิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนและ
สังคม
(2) เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นให้ประชาชน
ทั่วไปทราบในสื่อต่างๆ

1. จัดกิจกรรม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานภายนอก
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ให้กับหน่วยงานภายนอก

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
7 โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ

3 โครงการ

ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุ
บรรลุ

แผนงาน/
โครงการ
1) ฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพผู้นานิสิต
2) จิตอาสาพัฒนาชุมชน
3) จัดตั้งสโมสรนิสิต
4) ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต
พัฒนาชีวิตด้วยจิตปัญญารุ่น
ที่ 1
5) พบปราชญ์ชาวบ้านด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา
วิชาชีพเสริม
6) โครงการอบรมมารยาท
งามตามแบบไทย
7) โครงการอบรมอ่านฟัง
เสียง
1) อู่ทอง..อู่อารยะ
2) วัฒนธรรมสัญจร
3) ศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้งที่16

ผู้รับผิดชอบ
อ. จักรพงษ์
สุขเจริญ

อ.จักรพงษ์
สุขเจริญ

หมายเหตุ : โครงการส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะดาเนินการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบุคลากร
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ)
กลยุทธ์
(1) พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ
คณะ
(2) มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้กันอย่าง
สม่าเสมอ

ตัวชี้วัด

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์การจัดการ
เรียนการสอน ในห้องเรียน
2. เพิ่มทักษะ และเทคนิค
สาหรับการออกข้อสอบ
สาหรับนิสิต
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ในการแสดงออก และ
ถ่ายทอดความรู้ ภายใน
คณะฯ
(1) พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม 1. จัดทาแผนอัตรากาลัง
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการและ
บุคลากร
วิชาชีพโดยคานึงถึงทั้งความรู้และ 2. ส่งเสริมบุคลากรในคณะให้
ประสบการณ์ในการทางาน
มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น
3. ส่งเสริมบุคลากรในคณะให้
มีโอกาสไปสัมมนาและ
ฝึกอบรม ในเรื่องที่สนใจ
และสามารถนามาเป็น
ประโยชน์การการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
1 โครงการ

10 โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
บรรลุ

แผนงาน/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
1) การจัดการความรู้ (KM) คณะกรรมการวิชาการคณะ
เรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนในห้องเรียนสาหรับ
นิสิตคณะสาธารณสุข
ศาสตร์

ไม่บรรลุ
ให้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย
(เนื่องจากดาเนินการไปเพียง คนละ 1 ครั้ง
1 โครงการอีก 9 โครงการ
ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะ
ดาเนินการ)

อาจารย์โกวิท สุวรรณ
หงษ์
อาจารย์ขจรศักดิ์ ผิว
เกลี้ยง
อาจารย์จตุรวิทย์ บุญ
พิทักษ์
อาจารย์วิชาญ บุญค้า
อาจารย์จักรพงษ์ สุข
เจริญ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)

แผนงาน/
โครงการ

4. ให้บุคลากรได้มีโอกาสใน
การศึกษาทาวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์หฤทชญา นับ
แสง
อาจารย์จติ ตานันท์ ทอง
ประเสริฐ
อาจารย์ชุติพร อินชนะ
นางสาวกมลชนก อ่าอ่อน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ)
กลยุทธ์
(1) นาเสนอผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการครบตามพันธกิจ
ทางระบบสารสนเทศ

ตัวชี้วัด
1. โครงสร้างองค์กรและข้อมูล
ที่ปัจจุบัน
ผ่าน website และ
Facebookของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
1 โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
ไม่บรรลุผล
(เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินงาน)

แผนงาน/
โครงการ
1. โครงการพัฒนา
website ของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุข
ศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาการบริหารจัดการการเงินพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ)
- ไม่มี
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลทุกหลักสูตร
พันธกิจที่ 5 การบริหารจัดการ (การสนับสนุนทุกพันธกิจ)
กลยุทธ์
(1) ปรับปรุงการจัดการศึกษาและ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิเพื่อสอดคล้องกับ
วิชาชีพสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
1. มคอ.2 , มคอ.7

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
1 โครงการ

ผลการดาเนินงาน
(บรรลุ/ไม่บรรลุ)
ไม่บรรลุ
(เนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินงาน)

แผนงาน/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ
1. โครงการจัดทา(ร่าง)
คณะกรรมการวิชาการคณะ
มาตรฐานคุณวุฒิ และ(ร่าง)
มคอ.2-มคอ.7 สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี
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สรุปผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ (กาญจนบุรี) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2558 ซึ่งครอบคลุมในเรื่องการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิ ชาการและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถสรุปได้ดังนี้

พันธกิจ

เป้าหมายปี 2558
จานวนแผนงาน/ ร้อยละความสาเร็จใน
โครงการ/กิจกรรม
การดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน
รอบ 6 เดือน

บรรลุ/ไม่
บรรลุ

1. การผลิตบัณฑิต การจัดการเรียนการสอน การให้การบริการแก่นกั ศึกษา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนานิสิต
2. การวิจัย การสร้างผลงานวิชาการ/นวัตกรรม
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4

100.00

3



7
1
20

100.00
100.00
100.00

7
1
10





5. การบริหารจัดการ

3

100.00

2



6. การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

10

100.00

1



7. การประกันคุณภาพและการรับรองสถาบัน

1

100.00

-



หมายเหตุ

เหลืออีก 1 โครงการยังไม่ถึง
ช่วงที่จะดาเนินโครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
โครงการที่เหลืออีก 10
โครงการอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินงาน
เหลืออีก 1 โครงการยังไม่ถึง
ช่วงที่จะดาเนินโครงการ
อีก 9 โครงการยังไม่ถึง
ช่วงเวลาในการดาเนินงาน
ยังไม่ถึงช่วงเวลาในการ
ดาเนินงาน

8. อืน่ ๆ
ร้อยละความสาเร็จ

100.00
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โครงการตามแผนงานมีจานวนทั้งหมด 41 โครงการ ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นและบรรลุวัตถุประสงค์ไปแล้วจานวน 24 โครงการ อีก 17 โครงการเป็นโครงการที่อยู่ในระหว่างการดาเนินโครงการและ
บางโครงการยังไม่ถึงช่วงเวลาที่จะดาเนินการเพราะเหลือระยะเวลาอีก 6 เดือน จึงยังไม่สามารถประเมินออกมาเป็นร้อยละความสาเร็จทั้งหมดได้

 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ยังไม่ได้ดาเนินการ (โปรดระบุ) เนื่องจาก
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 สาเร็จ
ปัญหาอุปสรรค
 ไม่มี
 มี (ระบุ)
......................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................
........................
แนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
......................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินโครงการสาเร็จตามเป้าหมาย
..............................................................................................................................................................................................................................................................
...........................
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แบบรายผลการปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๕๘
คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

ระยะเวลา
การรายงาน

 รอบ 12 เดือน

คาชี้แจงกรุณารายงานผลการดาเนินงานตามที่คณะ/หน่วยงานของท่านดาเนินการในปีการศึกษา 2558
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