
 

 

การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 - 2567 
          ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร และพัฒนานิสิต 

O1  พัฒนาการจัดการศึกษาในหลักสูตรปริญญาและหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะก าลังคมในการพัฒนานวัตกรรมสังคมและการเป็นผู้ประกอบการ 

OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
63 64 65 66 67 

O 1.1.1 พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ..... เพื่อเน้นให้นิสติมี
คุณลักษณะและทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ 
O 1.1.2 พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ..... เพื่อเน้นให้นิสติมี
ทักษะ/สมรรถนะในการ
สร้างสรรค์นวตักรรม
ทางการพยาบาล เพื่อสุข
ภาวะสังคม 
 
KR 1.1.1.1 จ ำนวนบัณฑิตมี
คุณลักษณะและทักษะกำร
เป็นผู้ประกอบกำร ร้อยละ 
80 

1. พัฒนาหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ
.....ในแบบหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ที่เป็น
การศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างานโดยจัด
การศึกษาร่วมกับสถาน
ประกอบการในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน 

 

1. หลักสตูรที่ผา่นการรับรองจาก
สภาการพยาบาล สกอ. มีการ
ปรับปรุงอย่างน้อยทุก 5 ปี 

NA NA 1 1 1 1. โครงการปรับปรุง หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบณัฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ……. 

- ส ารวจความต้องการผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

- อบรมอาจารย์ด้านการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะ 

- จัดท า ร่าง หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ……. 

- ประชาพิจารณ์ ร่าง หลักสูตรพยาบาลศา
สตรบณัฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ……. 

- น าเสนอ ร่าง หลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
สภามหาวิทยาลยั และสภาการพยาบาล 

2. ร้อยละของนิสติที่เรยีนรู้ใน
ชุมชน [7.1ก-7] [TIU01] 

100 100 100 100 100  

3. ร้อยละของหลักสูตรที่มรีายวิชา
เรียนรู้ในชุมชน [7.1ก-8] 
[TIU02] 

NA NA 100 100 100 

4. หลักสตูรที่ใช้เทคโนโลย/ี
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็น

1 1 1 1 1 
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OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
63 64 65 66 67 

KR 1.1.1.2 นิสิตพยำบำลมี
ผลงำนนวัตกรรมทำงกำร
พยำบำล ร้อยละ 100 
 
 

ผู้ประกอบการ [ตัวชี้วัดกลุ่ม2] 
[TIU03] 

5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
[TSU01] 

NA NA 80 85 90 2. โครงการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 

O 1.1.3 พัฒนา/ปรับปรุง
หลักสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตทีไ่ด้มาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม 
 
KR 1.1.3.1 บัณฑิตมีควำมรู้ 
มีทักษะ มีสมรรถนะตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้ใช้
บัณฑิตและควำมต้องกำร
ของสังคม 
 

2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารหลักสตูรใหไ้ด้
มาตรฐานทันสมัย และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม 
ชุมชน [ส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนของหลักสตูร
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ] 

6. การบริหารหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน [สภาการ
พยาบาล ตัวบ่งช้ีที่ 9] 

4 7 7 10 10 3. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิาร
หลักสตูร 
- โครงการพัฒนาอาจารย์ และ การจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้KM 

- โครงการสัมมนาคณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร/อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร 

- โครงการจดัท าคู่มือบรหิารหลักสตูร 
- โครงการจดัท าระบบและกลไกเพือ่ก ากับ
การบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
มาตรฐาน 

- โครงการปัจฉมินิเทศนสิิตชั้นปีที่ 4 
- โครงการวิจัยสถาบัน 

7. ร้อยละของการรับนิสติใหมไ่ด้
ตามแผน 

100 100 100 100 100 4. โครงการประชาสมัพันธ์หลักสูตรและการ
รับนิสิตใหม ่
- การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

- การออกประชาสมัพันธ์สัญจร 

- การท าเวป็ไซด์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
63 64 65 66 67 

8. ผลการด าเนินงานของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ [สภา
การพยาบาล ตัวบ่งช้ีที่ 10] 

3.5 4 4.5 4.75 4.75 5. โครงการประเมินหลักสูตรและความพึง
พอใจของนิสิตและผู้ใช้บณัฑิต 

6. โครงการรับรองสถาบันการศึกษาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ ์

9. ร้อยละของผูส้อบความรู้ขอข้ึน
ทะเบียนและรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภผ์่านในปีแรก 
[สภาการพยาบาล ตัวบ่งช้ีที่ 15] 

NA NA 85 90 95 7. โครงการเตรยีมความพร้อมการสอบขึ้น
ทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
- จัดท าข้อสอบออนไลน ์
- ทบทวนความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อความ
พร้อมในการสอบ 

10. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร 
[สภาการพยาบาล ตัวบ่งช้ีที่ 16] 

NA NA 90 90 90 8. โครงการดูแลนสิิตที่มีปญัหาการเรยีนและ
ทักษะการใช้ชีวิต 
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OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
63 64 65 66 67 

O 1.2.1 จัดการศึกษา ใน
รายวิชา เพื่อให้นิสิตมีแนวคิด
การเป็นผูป้ระกอบการ และการ
สร้างสรรค์นวตักรรมทางการ
พยาบาล เพื่อสุขภาวะสังคม 
KR 1.2.1.1 รำยวิชำที่พัฒนำ
คุณลักษณะกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร จ ำนวน 2 
รำยวิชำ 
KR 1.2.1.2 รำยวิชำที่พัฒนำให้
นิสิตมีแนวคดิกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมทำงกำรพยำบำล 
จ ำนวน 2 รำยวิชำ 
KR 1.2.1.3 นิสิตเรียนรู้ในชุมชน 

1. พัฒนาคุณลักษณะและ
ทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและ
สร้างสรรค์นวตักรรม
ทางการพยาบาล เพื่อ
สุขภาวะสังคม 

2. บูรณาการการเรียนรู้ใน
ช้ันเรียนและในสถาน
ประกอบการ 

3. จัดให้มีประสบการณ/์
สร้างสิ่งแวดล้อมท่ี
ส่งเสริมแนวคิดในการ
สร้างสรรค์นวตักรรม
ทางการพยาบาล เพื่อ
สุขภาวะสังคม 

1. ร้อยละของนิสติที่เรยีนรู้ใน
ชุมชน [7.1ก-7] [TIU01] 

 100 100 100 100 1. โครงการสัมมนาการจดัการเรียนการสอน 

2. ร้อยละของหลักสูตรที่มี
รายวิชาเรยีนรู้ในชุมชน 
[7.1ก-8] [TIU02] 

 1 1 1 1 

3. ร้อยละของรายวิชาที่จัด
กิจกรรมการสอนการเป็น
ผู้ประกอบการ 

     2. โครงการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ของนิสิต 
กิจกรรมประกวดนวตักรรมสร้างเสริม
สุขภาพ ทุนสนับสนุนการท ากิจกรรม 

4. ร้อยละของรายวิชาที่จัด
กิจกรรมการสอนส่งเสริม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางการพยาบาล 
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OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
63 64 65 66 67 

KR 1.2.1.4 นิสิตมีโอกำส
น ำเสนอ/ประกวดนวตักรรม
ทำงกำรพยำบำลในเวที
ระดับชำต ิ

O 1.2.2 นิสิตมีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
KR 1.2.2.1 นิสิตแตล่ะชั้นปีมี
สมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
กำรพยำบำล 

4. พัฒนาสมรรถนะนิสติ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน
และการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ใน
รายวิชา 

5. ร้อยละของผูส้อบความรู้ขอ
ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุง
ครรภผ์่านในปีแรก [สภาการ
พยาบาล ตัวบ่งช้ีที่ 15] 

NA NA 85 90 95 3. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอน 

- โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนข้ึนฝึก
ช้ันคลินิก 

- โครงการทบทวนความรู้ก่อนสอบ
ประมวลความรอบรู ้

- โครงการจดัเตรียมทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้

- โครงการพัฒนาอาจารย์พิเศษสอน
ภาคปฏิบตัิ (พยาบาลพี่เลี้ยง) 

6. สร้างความร่วมมือกับ
เครือข่ายวิชาชีพ สถาน
ประกอบการในคลินิก
และชุมชน 

6. แหล่งฝึกปฏิบตัิการพยาบาล
ครอบคลมุทุกสาขา [สภา
การพยาบาล ตัวบ่งช้ีที่ 13] 

4 6 8 10 10 4. โครงการประสานแหล่งฝึกปฏิบตักิาร
พยาบาล 

5. การท าความตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับสถานประกอบการภาครัฐ และเอกชน
เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
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OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
63 64 65 66 67 

6. การศึกษาดูงานสถานประกอบการภาครัฐ
และเอกชน 

7. โครงการประเมินการจดัการเรียนการสอน
ภาคปฏิบตัิร่วมกับแหล่งฝึกปฏิบัต ิ

7. ร้อยละของรายวิชาที่มี
พยาบาลวิชาชีพท่ีท าหน้าที่
สอนภาคปฏิบัติ [สภาการ
พยาบาล ตัวบ่งช้ีที่ 14] 

75 90 100 100 100 8. การจัดท าคูม่ือฝึกปฏิบตัิการพยาบาล 
9. การท าความตกลงความร่วมมือ (MOU) 

กับสถานประกอบการภาครัฐ และเอกชน
เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

10. การฝึกปฏิบัติการพยาบาลในรายวชิา
ปฏิบัติการพยาบาลฝึกหัดในแหล่งฝึกท่ี
เลือกสรร 

 7. บูรณาการการเรียนการ
สอนกับการบริการ
วิชาการและงานวิจัย 

8. จ านวนรายวิชาที่บูรณาการ
กับการบริการวิชาการแก่
สังคมและงานวิจัย 

     11. โครงการบรูณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการและงานวิจัยที่ใช้
ชุมชน/สังคมเป็นแหล่งเรยีนรู ้

- โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคคลตามช่วง
วัยในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการ
สร้างเสริมสุขภาพ [รร. ตชด บ้านควน
ตะแบก] 

- โครงการวันเด็กในรายวิชาการพยาบาล
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 
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OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
63 64 65 66 67 

- โครงการเรียนรู้ภาวะโภชนาการของ
บุคคลและชุมชนในรายวิชาโภชนศาสตร์
และโภชนบ าบัด 

- โครงการวางแผนจ าหน่ายผู้ป่วยใน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญแ่ละ
ผู้สูงอาย1ุ 

- โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรตีั้งครรภ์
และสตรีหลังคลอดในรายวิชาปฏบิัติการ
พยาบาลมารดาและทารก 

 8. พัฒนาระบบสนับสนุน
การเรยีนรู ้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
และเพียงพอ 

9. สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

9. ความพึงพอใจต่อปัจจัย
สนับสนุน 

4 4 4.5 5 5 13. โครงการพัฒนาระบบสนับสนุน 
[ฐานข้อมูล] 

14. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภูมิทศัน์ ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

15. โครงการจดัตั้งคลินิกการพยาบาล คณะ
พยาบาลศาสตร ์

16. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการ
พยาบาล 

17. โครงการอบรมการใช้สื่อการเรยีนรู้ส าหรับ
อาจารย์และบุคลากร 
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OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
63 64 65 66 67 

18. โครงการสนับสนุนการจัดกจิกรรมบูรณา
การในรายวิชา 

18. โครงการประสานงานแหล่งฝึก-กิจกรรม
ประชุมประสานงาน 

 10. พัฒนาอัตลักษณ์ 
ค่านิยม TSUCARE ให้
เกิดกับนิสติ 

11. พัฒนานิสิตสูศ่ตวรรษที่ 
21 ส่งเสริมหลักคิดที่
ถูกต้อง การปลูกฝังวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม จิต
สาธารณะ เคารพ
กฎหมายและกติกา
สังคม ปลอดภัยต่อยา
เสพติด 

พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  

- กำรคิดวิจำรณญำณ
และกำรแก้ปญัหำ 

- กำรสื่อสำร 
- กำรร่วมมือ 

10. ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
กิจกรรม/โครงการพัฒนา
นิสิต [สภาการพยาบาล ตัว
บ่งช้ีที่ 11] 

     19. โครงการบรูณาการเพื่อเสรมิสร้างนิสิตให้มี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ ค่านยิม 
TSUCARE 

20. โครงการอบรมการประกันคณุภาพ
การศึกษาแก่นิสติใหม ่

21. โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการการพัฒนา
นิสิตของสโมสรนิสิต 

22. โครงการพัฒนาผู้น า สโมสรนิสติ 
11. จ านวนโครงการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมและ/
หรือภูมิปญัญาไทยท่ีบูรณา
การกับการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนานสิิต 
[สภาการพยาบาล ตัวบ่งช้ีที่ 
19] 

     23. กิจกรรมหอพัก สมัพันธภาพ ท าบญุ ซ้อม
อัคคีภัย 

24. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูต้่างวัฒนธรรม 

25. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และ/หรือภมูิปัญญาไทยท่ีบรูณาการกับ
การเรยีนการสอนและกิจกรรมพัฒนานิสิต 

     26. การศึกษาดูงาน/การร่วมประชุม/กิจกรรม
ส าหรับนสิิต 
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OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
63 64 65 66 67 

- ควำมคิดสร้ำงสรรค ์
- กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 

12. ร้อยละของนิสติที่ได้รับ
รางวัลประกวดผลงาน
วิชาการ 

27. กิจกรรมร่วมระหว่างสถาบันการศกึษา
พยาบาล 

28. การเข้าร่วมแข่งขันประกวดนวัตกรรมทาง
สุขภาพ 

 

OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
63 64 65 66 67 

O 1.3.1 พัฒนาอาจารย์ใหม้ี
สมรรถนะในการจดัการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิให้
เกิดนวัตกรรมทางการ
พยาบาลและการเป็น
ผู้ประกอบการ ร้อยละ 10 
ของคณาจารย์ประจ า 
KR 1.3.1 จ ำนวนอำจำรย์ที่
มีสมรรถนะในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่ส่งเสรมิให้
เกิดนวัตกรรมทำงกำร
พยำบำล ร้อยละ ...... ของ
คณำจำรย์ประจ ำ 
KR 1.3.2 จ ำนวนอำจำรย์ที่
มีสมรรถนะในกำรจัดกำร

1. พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ด้านการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนานิสติ
ให้มีแนวคิดในการสร้าง
นวัตกรรมทางการ
พยาบาลและการเป็น
ผู้ประกอบการ 

1. จ านวนอาจารยต์ัวอย่าง
ด้านการสอน 

     1. โครงการพัฒนาอาจารย ์
- ส ารวจความต้องการพัฒนา/อบรมของอาจารย์ 

- สมรรถนะการจัดการเรยีนการสอนอาจารย์พัฒนานิสติ
ให้มีแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล
และการเป็นผู้ประกอบการ 

- การสอนคณุธรรมจรยิธรรม 
- การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ส าหรับระบบออนไลน ์
- การผลิตสื่อการสอน 
- การวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

2. พัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์ด้านการจดัเรยีน
การสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นศูนย์กลางเพื่อ
พัฒนานิสิตตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู ้

2. ร้อยละของอาจารย์ที่
ผ่านภาษาอังกฤษ 

     2. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา 

3. ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการเสรมิสร้าง
ความรู้และทักษะ 

     3. โครงการอบรมทักษะด้านการจัดการเรยีนการสอน 
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยเ์พื่อการพัฒนานิสิตใน

ศตวรรษที่ 21 
5. โครงการพัฒนาทักษะดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั 
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OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
63 64 65 66 67 

เรียนกำรสอนที่ส่งเสรมิให้
เป็นผู้ประกอบกำร ร้อยละ 
...... ของคณำจำรย์ประจ ำ 
KR 1.3.3 อำจำรย์มีควำม
เป็นมืออำชีพในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน เช่ียวชำญใน
ศำสตร์กำรพยำบำล 

6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างอาจารย ์
7. โครงการพัฒนาระบบการประเมินการจัดการเรยีนการ

สอนของอาจารย ์
- ปรับปรุงระบบและกลไกการประเมินผล 

- โครงการอบรมการวดัและการประเมินผล 

- ปรับปรุงพัฒนาประสทธิภาพแบบวัดประเมินผล 

O 1.3.1 พัฒนาชุดวิชา/
รายวิชาส าหรับผูเ้รียนทุก
ช่วงวัยท่ีเน้นให้เกิด
สมรรถนะในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการพยาบาล/
การดูแลผูสู้งอายุ จ านวน 1 
ชุดวิชา 
KR 1.3.1  

พัฒนาหลักสตูรระยะสั้น จ านวนชุดวิชาส าหรับผู้เรียน
ทุกช่วงวัยท่ีเน้นให้เกิด
สมรรถนะการเป็น
ผู้ประกอบการด้านการดูแล
ผู้สูงอาย ุ

     - โครงการพัฒนาหลักสตูรเพื่อการเรียนรูส้ าหรับทุกช่วง
วัย non-degree program “หลกัสูตรระยะสั้น การ
ดูแลผูสู้งอายุ” 

O 4.1 เสริมสร้างค่านยิม 
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
อนุรักษ์สืบสานเพื่อสุขภาวะ
ของสังคม 
 
KR 4.1.1 อนุรักษ์สืบสำน
ด้ำนศิลปะวัฒนธรรม 

1. บูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนสู่การ
บริการวิชาการทีส่ร้าง
เสรมิค่านิยม ภูมิปญัญา 
วัฒนธรรม อนุรักษ์สืบ
สานเพื่อสุขภาวะของ
สังคม 

1. ความพึงพอใจต่อการเข้า
ร่วมโครงการอนุรักษส์ืบสาน
ค่านิยม ภูมิปญัญา 
วัฒนธรรม เพื่อสุขภาวะของ
สังคม 

     - กิจกรรมรดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ

- กิจกรรมท าบญุวันครบรอบสถาปนาคณะพยาบาล
ศาสตร ์

- กิจกรรมวันพยาบาล 

- กิจกรรมวันเด็ก 
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 ด้านการวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 
O2 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านสังคม  เศรษฐกิจ  ทรัพยากร  
สิ่งแวดล้อม การเกษตร อุตสาหกรรมและชีวภาพ 

O3 บริการวิชาการโดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ 

O4  ยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนด้วยการพัฒนานวัตกรรมสังคมบนฐานศิลปะ  วัฒนธรรม  หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

             OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

63 64 65 66 67 

KR 2.1  พัฒนาแผนงาน/

ชุดโครงการวิจัยที่ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณ

จากแหล่งทุนภายนอก  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาสู่

มหาวิทยาลยัมุ่นเน้นการวิจัย

และนวัตกรรม 

ชุดโครงการวิจยัที่ไดร้ับการ

สนับสนุนงบประมาณจากแหล่ง

ทุนภายนอก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 

 

 

     - จัดอบรมจริยธรรม 
- จัดอบรมลูกไก่ 
- คลินิกวิจัย 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติฯ เรื่องเทคนิคการเขียนโครงร่างเพื่อ
พิชิตทุน (ไม่ใช้งบประมาณ) 
-  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ PAR และ R&D (ไม่ใช้งบประมาณ) 
- จัดอบรมปฏิบัติการวิจัยเชิงคุณภาพ (ไม่ใช้งบประมาณ) 
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- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างโจทย์วิจัย 
 (ไม่ใช้งบประมาณ) 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทบทวนวรรณกรรม  

(ไม่ใช้งบประมาณ) 

 

 

 

 

             OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

63 64 65 66 67 

KR 2.1.1   พัฒนา

แผนงาน/ชุดโครงการวิจัย

ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิง

พ้ืนที่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากแหล่งทุน

ภายนอก  

 พัฒนาแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย

ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่

ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณ

จากแหล่งทุนภายนอก เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 

ร้อย

ละ 

10 

ร้อย

ละ 15 

ร้อย

ละ 20 

ร้อย

ละ 25 

ร้อย

ละ 

30 
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KR 2.1.2   พัฒนา

แผนงาน /ชุดโครงการวิจัย

ที่เพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ

ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากแหล่งทุน

ภายนอก 

 

 

 

 

 

 เพิ่มจ านวนนักวิจัยที่มี

ความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรมทางการพยาบาล 

2  

คน/

ปี 

2 

คน/ปี 

2 

คน/ปี 

2  

คน/ปี 

2  

คน/

ปี 

 

             OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

63 64 65 66 67 
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KR 2.2  น าผลงานวิจัย

และ/หรือนวัตกรรมสังคม

ไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม

หรือเชิงพาณิชย์หรือเชิง

วิชาการ   

 น าผลงานวิจัยและ/หรือ

นวัตกรรมทางการพยาบาลไปใช้

ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิง

พาณิชย์หรือเชิงวิชาการอย่าง

น้อย 2 ช่ือเรื่อง / ปี 

      

KR 2.2.1  ผู้ประกอบการ  น า

ผลงานวิจัยและ/หรือ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิง

สังคมหรือเชิงพาณิชย์   

 

 น าผลงานวิจัยและ/หรือ

นวัตกรรมทางการพยาบาลไปใช้

ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิง

พาณิชย์ อย่างน้อยจ านวน 1 ช้ิน

ต่อป ี

1 

ช้ิน/

ปี 

1 ช้ิน/

ปี 

1 ช้ิน/

ปี 

1 ช้ิน/

ปี 

1 

ช้ิน/

ปี 

 

KR  2.2.2  จ านวนผลงานวิจัย

ที่ได้รับ  citation ในระดับ

นานาชาติ   

 

 เพิ่มจ านวนนักวิจัยที่มี

ความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรมทางการพยาบาล 

 

2  

คน/

ปี 

 

 

2  

คน/ปี 

2  

คน/ปี 

2  

คน/ปี 

2  

คน/

ปี 

 

             OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

63 64 65 66 67 
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KR 2.2.3   จ านวนนวัตกรรม

ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์

เชิงสังคมและ/หรือเชิงพาณิชย์ 

 

 

มีจ านวนนวัตกรรมทางการ

พยาบาลที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์เชิงสังคมและ/หรือเชิง

พาณิชย์ จ านวน 5 ผลงาน 

1  

ช้ิน/

ปี 

1  

ช้ิน/ปี 

1  

ช้ิน/ปี 

1  

ช้ิน/ปี 

1  

ช้ิน/

ปี 

 

KR 2.2 น าผลงานวิจยัและ/

หรือนวัตกรรมทางการ

พยาบาลไปใช้ประโยชน์เชิง

สังคมหรือเชิงพาณิชยห์รือเชิง

วิชาการอย่างน้อย 2 ช่ือเรื่อง 

/ ป ี

กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยให้สามารถสร้าง

ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ในระดับ

นานาชาติตอบสนอง

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของ

ประเทศ 

การน าผลงานวิจัยและ/หรือ

นวัตกรรมทางการพยาบาลไปใช้

ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิง

พาณิชย์หรือเชิงวิชาการอย่าง

น้อย 2 ช่ือเรื่อง / ปี 

2  

ช้ิน/

ปี 

2  

ช้ิน/ปี 

2 

ช้ิน/ปี 

2  

ช้ิน/ปี 

2  

ช้ิน/

ปี 

 

KR 2.2.1 ผู้ประกอบการหรือ

หน่วยงาน น าผลงานวิจัยและ/

หรือนวัตกรรมทางการ

พยาบาลไปใช้ประโยชน์เชิง

สังคมหรือเชิงพาณิชย์ อย่าง

น้อยจ านวน 1ช้ินต่อปี 

 การน าผลงานวิจัยและ/หรือ

นวัตกรรมทางการพยาบาลไปใช้

ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิง

พาณิชย์ อย่างน้อยจ านวน 1ช้ิน

ต่อป ี

 

 

 

ร้อย

ละ 

10 

ร้อย

ละ 15 

ร้อย

ละ 20 

ร้อย

ละ 25 

ร้อย

ละ 

30 
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             OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

63 64 65 66 67 

KR 2.2.2 จ านวนชุดโครงการ/

แผนงานวิจัยใหม่ เพิ่มขึ้นปีละ 3 

ชุดโครงการ/1แผนงานวิจัยต่อ

คณะ ต่อปี 

 มีชุดโครงการ/แผนงานวิจัยใหม่ 

เพิ่มขึ้นปีละ 3 ชุดโครงการ/1แผน

งานวิจัยต่อคณะ ต่อปี 

2  

คน/

ปี 

2 

คน/ปี 

2 

คน/ปี 

2  

คน/ปี 

2  

คน/

ปี 

 

KR 2.2.3 จ านวนนวัตกรรม

ทางการพยาบาลท่ีสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและ/

หรือเชิงพาณิชย์ จ านวน 1 

ผลงาน 

 มีจ านวนนวัตกรรมทางการ

พยาบาลท่ีสามารถน าไปใช้

ประโยชน์เชิงสังคมและ/หรือเชิง

พาณิชย์ จ านวน 1 ผลงาน 

1  

ช้ิน/

ปี 

1  

ช้ิน/ปี 

1  

ช้ิน/ปี 

1  

ช้ิน/ปี 

1  

ช้ิน/

ปี 

 

KR 2.3 น าผลงานวิจัยและ/หรือ

นวัตกรรมทางการพยาบาลไปใช้

ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิง

พาณิชย์หรือเชิงวิชาการอย่าง

น้อย 2 ชื่อเรื่อง / ปี 

 

กลยุทธ์ 2.3 สร้างระบบ

สนับสนุนการวิจัยรับใช้สังคม

และการวิจัยรับใช้สังคมและ

การวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 

มีระบบการสนับสนุนการน า

งานวิจัย หรือนวัตกรรมทางการ

พยาบาลไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม

หรือเชิงพาณิชย์หรือเชิงวิชาการ

อย่างน้อย 2 ชื่อเรื่อง / ปี 

 

1 

ระบ

บ/ปี 

1 

ระบบ/

ปี 

1 

ระบบ/

ปี 

1 

ระบบ/

ปี 

1 

ระบ

บ/ปี 

1. สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยท่ีครบวงจรจากต้นน้ าถึงปลายน้ า 
(Research Value Chain) ด้วยการวิจัยแบบ demand-driven 
และผลักดันให้เกิดการวิจัยท่ีให้ผลลัพธ์ท่ีงานวิจัยท่ีสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในสังคมและเชิงพาณิชย์ร่วมกันกับคณะอื่น ๆ 
มหาวิทยาลัย  หน่วยงานอื่น ๆ และระหว่างมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ การ
เรียนการสอน  การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
3. จัดสรรทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ภายในคณะ ก าหนดให้มี
งบประมาณด้านการวิจัยของอาจารย์เฉลี่ยอย่างน้อย 10,000 
บาทต่อคนต่อปี 
4. จัดท าระเบียบขั้นตอนการพิจารณาทุนวิจัยภายในคณะ ท่ีเอื้อ
ต่อการสร้างสรรค์งานวิจัย 
5. พัฒนาศักยภาพการเขียนเอกสารประกอบการสอน 
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             OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

63 64 65 66 67 

KR 2.3.1 ผู้ประกอบการหรือ

หน่วยงาน น าผลงานวิจัยและ/

หรือนวัตกรรมทางการ

พยาบาลไปใช้ประโยชน์เชิง

สังคมหรือเชิงพาณิชย์ อย่าง

น้อยจ านวน 1ช้ินต่อปี 

 KR 2.3.1 ผู้ประกอบการหรือ

หน่วยงาน น าผลงานวิจัยและ/

หรือนวัตกรรมทางการพยาบาล

ไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมหรือเชิง

พาณิชย์ อย่างน้อยจ านวน 1ช้ิน

ต่อป ี

1  

ช้ิน/

ปี 

1  

ช้ิน/ปี 

1  

ช้ิน/ปี 

1  

ช้ิน/ปี 

1  

ช้ิน/

ปี 

 

KR 2.3.2 จ านวนชุดโครงการ/

แผนงานวิจัยใหม่ เพิ่มขึ้นปลีะ 

3 ชุดโครงการ/1แผนงานวิจัย

ต่อคณะ ต่อปี 

 KR 2.3.2 จ านวนชุดโครงการ/

แผนงานวิจัยใหม่ เพิ่มขึ้นปลีะ 3 

ชุดโครงการ/1แผนงานวิจัยต่อ

คณะ ต่อป ี

1  

แผน

/ปี 

1  

แผน/

ปี 

1  

แผน/

ปี 

1  

แผน/

ปี 

1  

แผน

/ปี 

 

KR 2.3.3 จ านวนนวัตกรรม

ทางการพยาบาลทีส่ามารถ

น าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม

และ/หรือเชิงพาณิชย์ จ านวน 

5 ผลงาน 

 KR 2.3.3 จ านวนนวัตกรรม

ทางการพยาบาลทีส่ามารถ

น าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคมและ/

หรือเชิงพาณิชย์ จ านวน 5 

ผลงาน 

5 

ช้ิน/

ปี 

5  

ช้ิน/ปี 

5 

ช้ิน/ปี 

5 

ช้ิน/ปี 

5  

ช้ิน/

ปี 
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ด้านบริหารและพัฒนาบุคลากร 
    เป้าหมาย  O5 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและย่ังยืน 

 กลยุทธ์ 4.2 การพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม

และภูมิปัญญา ท่ีครอบคลุมมิติ

ด้านพหุวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ภาคใต้ 

 1 

เรื่อง

/ปี 

1 

เรื่อง/

ปี 

1 

เรื่อง/

ปี 

1 

เรื่อง/

ปี 

1 

เรื่อง

/ปี 

โครงการ การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง 

1.ก าหนดให้งานวิจัยท้ังหมดต้องมีการน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

และท้องถิ่น 

OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
63 64 65 66 67 

ระดับคณะฯ 
O1 พัฒนาคณะสู่ Digital Faculty 
 

        

KR 1 พัฒนาระบบสารสนเทศท่ี
ครอบคลมุทุกพันธกิจ   

1. สนับสนุนให้มรีะบบ
เครือข่ายไรส้ายทั่ว
คณะฯ  

มีเครือข่าย
ครอบคลมุทั่วคณะฯ 

  ⁄   โครงการสร้างระบบเครือข่ายไร้สาย 
ครอบคลมุคณะฯ ทุกพ้ืนท่ี(อาคารใหม่) 
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   เช่น  เครือข่ายไรส้ายทั่วคณะฯ  
และ การเรียนรู้ระบบ MOOC 
 

2. การพัฒนาระบบ 
Software เพื่อรองรับ
พันธกิจ 

มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ 

 2 
(การ
เรียน
การสอน
,บริหาร
จัดการ 

5   โครงการสร้างระบบสารสนเทศเพือ่การ
ตัดสินใจในแตล่ะพันธกิจ 

1. การเรยีนการสอน 
2. วิจัย 
3. การบริการวิชาการ 
4. การท านุบ ารุงฯ 
5. บริหารจดัการ 

KR  2 การพัฒนา คณาจารย์ 
บุคลากร และนสิิต/คนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อรองรับระบบ  Digital  Faculty 
 
 
 

พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสู่  Digital  
Faculty 

ร้อยละ  80  
สามารถปฏิบัตไิด ้

  80 85 90 โครงการอบรมความรู้การใช้ระบบ  
Digital  Faculty 
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OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
63 64 65 66 67 

บริหารจัดการด้านอัตราก าลังที่สอดคล้องกับภารกิจของคณะฯ ทั้ง 4 พันธกิจ 
KR 1  ระบบสรรหา  พัฒนา การคง
อยู่    การยกย่องชมเชย 
 
 
 

พัฒนาระบบสรรหา  
พัฒนา  คงอยู่  ยกย่อง
ชมเชย 

-มีอัตรา อาจารย์ 
จ านวน  32  อัตรา
ในปี 2565 
 
 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ -โครงการประชาสัมพันธเ์ชิงรุกเพื่อสรรหา
บุคลากร ออนไลน ์
-โครงการพัฒนาครูพีเ่ลี้ยง 

 - บุคลากรได้รับการ
พัฒนา ร้อยละ 100 
 

     - โครงการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ 
 

 -มีแผนพัฒนา
ตนเอง 
- อาจารย์มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
-บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าสู่
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 ⁄    
 
⁄ 

โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ 
ศึกษาดูงาน ,ศึกษาต่อ ,ขอต าแหนง่ทางวิชาการ 
,การเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 -บุคลากรน าไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 
100 

 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ -โครงการพัฒนาครูพีเ่ลี้ยง 

 มีความผูกพันธ์
องค์กร 

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ -โครงการ Healthy workplace  Happy 
Faculty 
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OKR กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 
63 64 65 66 67 

  มีครูดีในดวงใจ  
ประจ าทุกป ี

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ โครงการครูดีในดวงใจ 

 มีอาจารยต์ัวอย่าง  ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ โครงการคดัเลือกอาจารยต์ัวอย่าง การเรียนการ
สอน/วิจัยและบริการวิชาการ 

มีบุคลากรสาย
สนับสนุนบริการ
ดีเด่น 

 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ กิจกรรมการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุน
บริการดเีด่น 

 มีอัตราการลาออก
ร้อยละ 0 

     โครงการสนับสนุน ส่งเสริมสวัสดกิารและความ
ปลอดภัย 
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OKR 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

63 64 65 66 67 

การพัฒนาไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ  

KR 1  พัฒนากลุ่มผู้น า /บุคลากร  ตามกรอบ

การประกันคุณภาพการศึกษา ( AUN-QA 

,EdPEx) 

- การท าแผนกลยุทธ์ 
- ระบบผูเ้รียน 
- การจัดการระบบงาน (กรรมการชุดต่าง) 
- ระบบบุคลากร 
- ระบบสารสนเทศ 

สร้างผู้น า ตามกรอบ

การประกันคณุภาพ

การศึกษา ( AUN-QA 

,EdPEx) 

 

ร้อยละ 50 ของ

บุคลากรคณะฯ มี

ความรู ้

 50 60 70 80 โครงการพัฒนาการบริหารองค์กร ตาม

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษา ( 

AUN-QA ,EdPEx) 

 มีผู้ประเมิน

ภายใน   

-AUN-QA 

,EdPEx 

2 2 3 4 4 

KR 2  การสร้างความม่ันคงทางการเงิน 

 

จ านวนหลักสูตร

ระยะสั้นที่

สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม 

- จ านวนเงิน 

-ความพึงพอใจ 

 1    โครงการหลักสูตรระยะสั้น การดูแล

ผู้สูงอายุ (15 วัน) 

 

  - จ านวนเงิน 

-ความพึงพอใจ 

    1 โครงการหลักสูตรระยะสั้น ฟื้นฟู

พยาบาลเวชปฏิบัติ 

       1 โครงการหลักสูต PN ร่วมกับ

เครือข่ายโรงพยาบาล 
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OKR กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

63 64 65 66 67 

  KR 3 การพัฒนาสู่การเป็นคณะสีเขียว  

( Green Faculty) 

 

 

การพัฒนาระบบการ

เป็น Green 

Faculty 

ร้อยละ 100 ของ

บุคลากรไดเ้ข้าร่วม

กิจกรรมและการ

รณรงค์คณะสีเขยีว 

100 100 100 100 100 โครงการต่อยอดคณะสีเขียว 

- การเรยีนการสอน 
- พัฒนานิสิต 
- ส านักงาน 
-  

การลด 

-พลังงาน 

-ขยะ 

-ลดกระดาษ 

  1   โครงการพัฒนาคณะฯส าหรับอาคารใหม่  
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