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แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาคณะพยาบาลศาสตร ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567 
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Super KPI  
ตวัช้ีวดัเพ่ือการบรรลุวิสยัทศัน์ของคณะพยาบาลศาสตร ์

และ Performance Agreement ของคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
 

Super KPI 

เป้าหมายตวัชี้วดั 

ผู้รบัผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 
 

2567 

ผลผลิต 
(Output) 

1. มรีะบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏบิตังิาน (Smart  operation) 
2. ผลการประเมนิการบรหิารงานและด าเนินงาน
ตามเกณฑ์ EdPEx 
 
 
 
 
3. คะแนนการตรวจเยีย่มและประเมนิ
สถาบนัการศกึษา จากสภาการพยาบาล 
 
 

5 ระบบ 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

5 ระบบ 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

5 ระบบ 
 

200 
คะแนน 

จากคะแนน
เตม็ 

1,000 
คะแนน 
≥ 90 

 

5 ระบบ 
 

≥ 200 
คะแนน 

จากคะแนน
เตม็ 

1,000 
คะแนน 
≥ 90 

 

5 ระบบ 
 

≥ 200  
คะแนน 

จากคะแนน
เตม็ 

1,000  
คะแนน 
≥ 90 

 

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ 

 

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

1. จ านวนงานทีน่ าระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ
มาใชใ้นการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (Smart  
organization)  
2. ผลการประเมนิความพงึพอใจของ
ผูป้ระกอบการต่อหลกัสูตร 
 

5  
ระบบงาน 

 
 

- 
 

5  
ระบบงาน 

 
 

- 
 

5  
ระบบงาน 

 
4 

จากคะแนน
เตม็ 5 

5  
ระบบงาน 

 
4 

จากคะแนน
เตม็ 5 

5 
ระบบงาน 

 
4 

จากคะแนน

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ 
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Super KPI เป้าหมายตวัชี้วดั ผู้รบัผิดชอบ 

 
3. จ านวนปีทีไ่ดร้บัการรบัรองสถาบนัการศกึษา
วชิาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ จากสภาการ
พยาบาล 
 
 

 
- 

 
- 

 
5 ปี 

 
5 ปี  

เตม็ 5 
 

5 ปี 

 

 
หมายเหตุ  

Super KPI เป็นประเดน็ทีท่า้ทาย และสามารถวดัถงึความสามารถในการบรรลุวสิยัทศัน์ของคณะและหน่วยงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมทัง้ต้องสามารถวดัเป็นเชงิตวัเลขไดช้ดัเจน 
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การแปลง Super KPI ไปสู่การปฏิบติัเป็นโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศกัยภาพคน 
 

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 
 

2567 

1.บณัฑติมคุีณภาพ 
มสีมรรถนะตาม
มาตรฐานวชิาชพี 
ทกัษะตามศตวรรษที ่
21 และอุตสาหกรรม
อนาคต(New S-
curve) 

1.1 รอ้ยละของผูเ้รยีนทีม่า
จากความร่วมมอืกบั
โรงเรยีนและองค์กร 

15 20 25 30 35 -ขยายความร่วมมอืกบัโรงเรยีนและองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 
 

 -รองคณบดฝ่ีาย
วชิาการ 
 

1.2 จ านวนหลกัสูตร
Degree และ Non-degree  
ทีท่นัสมยั ตอบสนอง
ความต้องการของสงัคม
และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

- 1 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

-โครงการพฒันาหลกัสูตรระยะสัน้ 20,000  
 
 
 

-รองคณบดฝ่ีาย
วชิาการ 
-ผูช่้วยฯฝ่ายบรกิาร
วชิาการและประกนั
คุณภาพการศกึษา 

1.3 รอ้ยละของหลกัสูตรที่
มมีาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศกึษาและ
มาตรฐานวชิาชพี 

100 100 100 100 100 -การปรบัปรุงหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑติ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบั 
อุดมศกึษาและมาตรฐานวชิาชพี 
-การจดัท าหลกัสูตรระดบับณัฑติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศกึษาและมาตรฐาน
วชิาชพี 

 -รองคณบดฝ่ีาย
วชิาการและ
คณะกรรมการ
หลกัสูตร 
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เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 
 

2567 

 1.4 จ านวนหลกัสูตรทีม่ี
ผลประเมนิความพงึพอใจ
ของผูป้ระกอบการต่อ
หลกัสูตร (ไม่ต ่ากว่า 4 
จากคะแนนเตม็ 5) 

1 1 2 2 2 -โครงการประเมนิความพงึพอใจของผูป้ระกอบการ
ต่อหลกัสูตร 
(8 LO + คุณลกัษณะ พเิศษ (IT +Eng +Caring) 
 

15,000  -ผูช่้วยคณบดฝ่ีาย
กจิการนิสติฯ 

1.5 รอ้ยละของหลกัสูตรที่
มกีารด าเนนิการตาม
องค์ประกอบที ่1 และ
เกณฑ์มาตรฐานวชิาชพี 

100 100 100 100 100 -โครงการฝึกภาคปฏบิตัขิองนิสติสาขาพยาบาล
ศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2562 
-โครงการสมัมนาการจดัการเรยีนการสอนอาจารย์
และอาจารย์พีเ่ลี้ยงในแหล่งฝึก 
-โครงการเปิดสอนในระดบับณัฑติศกึษา 

2,000,000 
 
200,000 
 
-ค่าลง 
ทะเบยีน 

-รองคณบดฝ่ีาย
วชิาการและ
คณะกรรมการ
หลกัสูตร 

1.6 รอ้ยละของหลกัสูตรที่
มผีลประเมนิการประกนั
คุณภาพการ 
ศกึษา (AUN QA)อยู่ใน
ระดบัทีพ่ฒันาขึน้ 

100 100 100 100 100 -โครงการเตรยีมความพรอ้มในการประเมนิการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา  
-โครงการพฒันาระบบและกลไกในการประเมนิ 
ผูใ้ชบ้ณัฑติและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุ่ม 

100,000 
 
50,000 

-ผูช่้วยฯฝ่ายบรกิาร
วชิาการและประกนั
คุณภาพการศกึษา 

1.7 รอ้ยละของบณัฑติที่
สอบผ่านการขอรบั
ใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีในปีแรก 

95 95 97 97 98 -โครงการจดัสอบประมวลความรู้ความสามารถ
ทางการพยาบาล 
-โครงการเตรยีมความพรอ้มบณัฑติในการเขา้สู่
วชิาชพี 

90,000 
 
80,000 
 

-รองคณบดฝ่ีาย
วชิาการ 
 

 

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย โครงการ/ งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 
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2563 2564 2565 2566 
 

2567 กิจกรรม (บาท) 

 1.8 รอ้ยละของบณัฑติทีส่ าเรจ็
การศกึษา 

95 95 97 97 98 - การเตรยีมความพรอ้มดา้นวชิาการ
และทกัษะการใชช้วีติในมหาวทิยาลยั
พะเยา 

งบ มพ. 
 

-รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 
 

1.9 รอ้ยละของบณัฑติมงีานท า 95   95 97 97 98 -การตดิตามการมงีานท าของบณัฑติ 10,000 
 

-ผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายกจิการ
นิสติฯ 

2.พฒันาทรพัยากรมนุษย์
ใหไ้ดร้บัการพฒันาการ
เรยีนรูต้ลอดชวีติ และ
พฒันาคุณภาพไดต้าม
ศกัยภาพ 

2.1 นิสิตได้รบัการพฒันาให้มี
คุณภาพ มีสมรรถนะและ
ทกัษะในศตวรรษท่ี 21 

        

2.1.1  ร้อยละของนิสติไดร้บัการ
พฒันาใหม้คุีณภาพ มสีมรรถนะ 
และทกัษะในศตวรรษที ่21 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

-โครงการบูรณาการการจดัการเรยีน
การสอนกบักจิการนิสติทีเ่น้นผลการ
เรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนมทีกัษะในศตวรรษที ่
21  
-โครงการพฒันานิสติในการน า 
เสนอผลงานวชิาการในการประชุม
วชิาการระดบัชาต/ินานาชาต ิ

20,000 
 
 
 
-60,000 

-รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 
 

2.1.2  ร้อยละของนิสติทีม่ผีลการ
สอบภาษาองักฤษ ครัง้แรกใน
ระดบั B1 

- 
 

- 
 

100 
 

100 
 

100 
 

-โครงการพฒันาภาษาองักฤษ 
(English  Camp)  
 

200,000 -ผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายกจิการ
นิสติฯ 

 

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 

ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 

 
2567 
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เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 
 

2567 

 2.1.3 รอ้ยละของนิสติทีส่อบผ่าน
การทดสอบสมรรถนะ Digital ใน
ระดบัทีจ่ าเป็น 

- 
 

50 60 70 70 -โครงการพฒันาสมรรถนะ Digital ใน
ระดบัทีจ่ าเป็น 
 

 -รองฯฝ่าย
วชิาการและ
นักวชิาการ
คอมพวิเตอร์ 

2.2 นิสิตมีคุณลกัษณะตาม 
อตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั 

        

2.2.1 รอ้ยละของนิสติมี
คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์ของ
สถาบนั 

95 95 97 97 97 -โครงการพฒันาอตัลกัษณ์ของนิสติ 
  (การส่งเสรมิการออกก าลงักาย/การ
เจรญิสตแิละการสวดมนต์/ 
การใหค้วามรูด้า้นบุคลกิภาพ เช่น 
การแต่งกาย กริยิามรรยาททาง
สงัคม)  

50,000 -ผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายกจิการ
นิสติฯ 

-ด้านสุขภาพกาย/จิต  
  -อตัราความเจบ็ป่วยในระดบั
รุนแรง/เสยีชวีติ) 

 
5 

 
5 

 
3 

 
3 

 
3 

 
-การตดิตามดูแลสุขภาพ/ความ
เจบ็ป่วยของนิสติ 

 -ผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายกจิการ
นิสติฯ 

-ด้านบุคลิกภาพ (จติบรกิาร) 
  - จ านวนโครงการทีน่ิสติได้
จดัท าขึน้เพื่อใหบ้รกิารสุขภาพ
แก่ชุมชน 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
1 
 

-การเตรยีมความพรอ้มดา้นวชิาการ
และทกัษะการใชช้วีติในมหาวทิยาลยั
พะเยา (การส่งเสรมิทกัษะชวีติ/การ
ปรบัตวัในการอยู่ร่วมกนั/การรูจ้กัและ
เขา้ใจตนเองและความเอื้ออาทรต่อ
ผูอ้ื่น) 

(งบมพ.) -รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ
และผูช่้วย
คณบดฝ่ีาย
กจิการนิสติฯ 

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย โครงการ/ งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 
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2563 2564 2565 2566 
 

2567 กิจกรรม (บาท) 

 -ด้านสุนทรียภาพ (ความด/ี
ความงามของทรพัยากร 
ธรรมชาต/ิสิง่แวดล้อมและ
ศลิปวฒันธรรม)  
  -รอ้ยละของนิสติทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ/กจิกรรมดา้น
สุนทรยีภาพ 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100 

-โครงการสรา้งเสรมิความตระหนัก
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม  
(การประหยดัน ้า/ไฟฟ้า,การลดขยะ
และการคดัแยกขยะ, การปลูกต้นไม,้
การเขา้ร่วมกจิกรรม 
ศลิปวฒัธรรม/ประเพณีไทย) 

40,000 -ผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายกจิการ
นิสติฯและ
คณะ
กรรมการฯ 

2.2.2 รอ้ยละของนิสติไดร้บัการ
พฒันาคุณภาพชวีติตาม
ศกัยภาพ 

100 100 100 100 100 -โครงการปรบัปรุงพื้นทีใ่นการจดั
กจิกรรมส่งเสรมิคุณภาพชวีติส าหรบั
นิสติ 
-โครงการพฒันาสมรรถนะของ
อาจารย์ทีป่รกึษา 

(รอการ
ประเมนิจาก
กองแผน) 
20,000 

-รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
-ผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายกจิการ
นิสติฯ 

2.3 อาจารยม์ีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานวิชาชีพ 

        

2.3.1 รอ้ยละของอาจารย์ทีม่ี
สมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
วชิาชพีอาจารย์ดา้นการสอน 
(UP – PSF) ระดบั 1 

30 50 100 100 100 -โครงการพฒันาอาจารยด์า้นการ
จดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันานิสติ 

100,000 -รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

 
 

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 
 

2567 
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เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 
 

2567 

 2.3.2 รอ้ยละของอาจารย์ทีม่ี
สมรรถนะตามกรอบมาตรฐาน
วชิาชพีอาจารย์ดา้นการสอน 
(UP – PSF) ระดบั 2 

- - 10 15 15 -การตดิตามก ากบัการพฒันา
สมรรถนะอาจารย์ดา้นการจดัการ
เรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
วชิาชพีอาจารย์ดา้นการสอน ระดบั 
2 

 -รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

2.4 การพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนเพ่ือพฒันานิสิต
ให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะและ
ทกัษะในศตวรรษท่ี21 และมี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

        

2.4.1 จ านวนรายวชิา/course 
อบรมทีต่อบสนองต่อ 
personalized learning 

- 1 1 1 1 -โครงการพฒันารายวชิา/course
อบรมระยะสัน้ 

50,000 -รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

2.4.2.จ านวนรายวชิาทีม่กีาร
จดัการเรยีนการสอนดว้ยระบบ I 
Classroom 

1 1 2 2 3 -โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการ
จดัการเรยีนการสอนดว้ยระบบ I 
Classroom  

50,000 -รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

2.4.3 จ านวนรายวชิาทีม่สีื่อการ
สอนออนไลน์ 

1 2 3 4 5 -โครงการสนับสนุนอาจารย์ในการ
จดัท าสื่อการสอนออนไลน์ 

100,000 -รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท่ี์ 1 
ประเดน็ความเสี่ยงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

ปัจจยัภายใน 
ระดบั 

ความเสี่ยง 
ปัจจยัภายนอก ระดบัความเสี่ยง 

1.บุคลากรบางส่วนขาดความตระหนักในการเขา้รบัการพฒันา
สมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวชิาชพีอาจารย์ดา้นการสอน (UP – 
PSF)  

  RM     IC 1.ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของมหาวทิยาลยัไม่เอื้อต่อการพฒันาการ
จดัการเรยีนการสอนดว้ยระบบ I Classroom และสื่อออนไลน์ 

  RM    IC 

2.ขาดการก ากบัตดิตามการด าเนินการหลกัสูตรใหเ้ป็นไปตามระบบ
ประกนัคุณภาพการศกึษา (AUN QA) อย่างต่อเนื่อง 

 RM     IC 2.องค์กรวิชาชพีปรบัเปลี่ยนเกณฑ์เกี่ยวกบัการเปิดสอนหลกัสูตรระยะสัน้
และระดบับณัฑติศกึษา 

  RM    IC 

3.อาจารย์ขาดคุณสมบตัใินการเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัสูตรท าใหก้าร
พฒันาหลกัสูตรปรญิญาโทไม่เป็นไปตามแผน 

 RM     IC 3. มสีถาบนัการศกึษาหลายสถาบนัทีใ่ชแ้หล่งฝึกปฏบิตัเิดยีวกนัท าใหต้้องมี
การแบ่งนิสติออกฝึกภาคปฏบิตัหิลายแห่ง   ส่งผลต่อการเขา้ร่วมโครงการ
พฒันาอาจารย์และการประชุมบุคลากรทุก 2 เดอืน 

 RM     IC 

4. ขาดระบบและกลไกในการประเมนิผูใ้ชบ้ณัฑติและผูม้ส่ีวนไดส่้วน
เสยีทุกกลุ่ม 

 RM     IC   

5. อาจารย์ส่วนใหญ่ยงัขาดความรูแ้ละทกัษะในการออกแบบการเรยีน
การสอนโดยใชส้ื่อ  

  RM    IC   

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 2 การสร้างงานวิจยัและนวตักรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการ 
 

   

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

1.ผลงานวจิยัและ
นวตักรรมมคุีณภาพ 

1.1 จ านวนงบประมาณสนับสนุน
งานวจิยัและนวตักรรม 

10 
รอ้ยละ
ของทุนที่
ไดร้บั
จดัสรร
เพิม่ขึน้ 

15 
รอ้ยละ
ของทุนที่
ไดร้บั
จดัสรร
เพิม่ขึน้ 

20 
รอ้ยละ
ของทุนที่
ไดร้บั
จดัสรร
เพิม่ขึน้ 

25 
รอ้ยละ
ของทุนที่
ไดร้บั
จดัสรร
เพิม่ขึน้ 

30 
รอ้ยละ
ของทุนที่
ไดร้บั
จดัสรร
เพิม่ขึน้ 

-โครงการจดัสรรทุนวจิยัจากเงนิ
รายไดค้ณะ 
-โครงการวจิยั 1 คณะ 1 โมเดล 
-โครงการวจิยั Unit of Excellent 

500,000 
 
  50,000 
300,000 

-รองคณบดฝ่ีาย
วจิยัและนวตักรรม 

1.2 จ านวนผลงานวจิยัทีต่พีมิพ์
ในวารสารระดบัชาต ิ(TCI 1) 

14 15 16 17 18 -โครงการพฒันาสมรรถนะ
อาจารย์ในการเตรยีมบทความ
วจิยัเพื่อการตพีมิพเ์ผยแพร่ใน
วารสารระดบัชาต/ินานาชาต ิ

50,000 -รองคณบดฝ่ีาย
วจิยัและนวตักรรม 

1.3 จ านวนบทความวชิาการ/
ต ารา เพื่อการตพีมิพ์เผยแพร่ 

20 20 20 20 20 -โครงการสนับสนุนอาจารย์ใน
การจดัท าบทความวชิาการ/
ต าราเพื่อการตพีมิพเ์ผยแพร่ 

100,000 -รองคณบดฝ่ีาย
วจิยัและนวตักรรม 

1.4 ค่าเฉลี่ยการตพีมิพเ์ผยแพร่
ในวารสารนานาชาตติ่อคนต่อปี 
(จ านวนงานวจิยัทีไ่ดร้บัการ
ตพีมิพ์ในระดบันานาชาต)ิ 

0.06 
 
3 

0.10 
 
5 

0.14 
 
7 

0.16 
 
8 

0.20 
 
10 

-โครงการพฒันาสมรรถนะ
อาจารย์ในการเตรยีมบทความ
วจิยัเพื่อการตพีมิพเ์ผยแพร่ใน
วารสารระดบัชาต/ินานาชาต ิ
 

 -รองคณบดฝ่ีาย
วจิยัและนวตักรรม 

 
 

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย โครงการ/ งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 
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2563 2564 2565 2566 2567 กิจกรรม (บาท) 
 1.5 จ านวนผลงานทีไ่ดร้บัการ

อ้างองิ (Citation) 
1 
 

1 1 1 1 -ค่าเฉลี่ยการอ้างองิใน
ฐานขอ้มูล (Scorpus) 
(ค่าเฉลี่ยการอ้างองิต่อครัง้ต่อ
ผลงานต่อปี) 

 -รองคณบดฝ่ีาย
วจิยัและนวตักรรม 

1.6 รอ้ยละของนักวจิยัใหม่ที่
ไดร้บัการจดัสรรทุนวจิยั 

50 100 100 100 100 -โครงการจดัสรรทุนวจิยัจาก
เงนิรายไดค้ณะ 
-โครงการวจิยั Unit of 
Excellent 

500,000 
 

-รองคณบดฝ่ีาย
วจิยัและนวตักรรม 

1.7 รอ้ยละของนักวจิยัใหม่ต่อ
จ านวนบุคลากรสายวชิาการที่
ไดร้บัการพฒันา 

50 60 70 80 90 -โครงการสนับสนุนอาจารย์
ในการพฒันาโครงร่างวจิยั
เพื่อขอรบัทุนวจิยัภายนอก 
 

50,000 
 

-รองคณบดฝ่ีาย
วจิยัและนวตักรรม 

1.8 จ านวนงานวจิยัและ
นวตักรรมทีบู่รณาการกบัการ
เรยีนการสอน 

1 1 1 1 1 -โครงการส่งเสรมิการ 
บูรณาการงานวจิยัและ
นวตักรรมกบัการเรยีนการ
สอน 

30,000 -รองคณบดฝ่ีาย
วจิยัและนวตักรรม 

2.ผลงานวจิยัและ
นวตักรรมทีข่บัเคลื่อน
ชุมชน สงัคม สู่การมี
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 

2.1 จ านวนงานวจิยัและ
นวตักรรมทีน่ าไปใชป้ระโยชน์
เพื่อพฒันาชุมชน สงัคม 

5 8 10 12 15 -โครงการจดัสรรทุนวจิยัจาก
เงนิรายไดค้ณะ 
-โครงการวจิยั 1 คณะ 1 
โมเดล 
 

 -รองคณบดฝ่ีาย
วจิยัและนวตักรรม 

 

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

       -โครงการวจิยัจากแหล่งทุน   
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เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รบัผิดชอบ 

2563 2564 2565 2566 2567 
 ภายนอก 

2.2 จ านวนกลุ่มวจิยั (Research 
cluster) และเครอืข่ายดา้นวจิยั
และนวตักรรม 

1 1 2 2 2 -การส่งเสรมิเครอืข่ายดา้นการ
วจิยัและนวตกรรม 

งบวจิยั
ภายนอก 

-รองคณบดฝ่ีาย
วจิยัและนวตักรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท่ี์ 2 
 

ประเดน็ความเสี่ยงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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ปัจจยัภายใน 
ระดบั 

ความเสี่ยง 
ปัจจยัภายนอก ระดบัความเสี่ยง 

1. ขัน้ตอนการพจิารณาทุนวจิยัโดยใชเ้งนิรายไดข้องคณะมคีวามล่าชา้   RM     IC 1.ระบบการพจิารณาจรยิธรรมงานวจิยัในมนุษย์มคีวามล่าชา้และไม่เอื้อต่อ
การด าเนินงานวจิยัของอาจารย ์

  RM     IC 

2.ขาดระบบและกลไกในการตดิตามก ากบัการด าเนินงานวจิยัให้
เป็นไปตามแผน 

  RM     IC 2.ทุนสนับสนุนงานวจิยัจากภายนอกยงัมนี้อย  RM    IC 

3.ขาดระบบสนับสนุนการสบืคน้เอกสาร/วรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
งานวจิยั 

  RM     IC   

4. ขาดระบบสนับสนุนการเตรยีมบทความวจิยัในการตพีมิพ์/เผยแพร่
ในระดบันานาชาต ิ

  RM     IC   

 RM: Risk Management      IC: Internal Control   
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ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การบริการวิชาการเพ่ือพฒันาชุมชน สงัคม และประเทศ 
 

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

1.ชุมชนและสงัคมมี
คุณภาพชวีติและความ
เป็นอยู่อย่างยัง่ยนื 
(Sustainable life) 

1.1  จ านวนโครงการบรกิาร
วชิาการทีส่่งเสรมิคุณภาพชวีติ
และความเป็นอยู่ของชุมชนและ
สงัคมอย่างยัง่ยนื 

1 1 1 1 1 -โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล งบมหาวทิยาลยั -ผูช่้วยคณบดฝ่ีาย
บรกิารวชิาการฯ 

2. น าความรูท้างวชิาการ
วชิาชพี งานวจิยัและ
นวตักรรมสู่การพฒันา
ชุมชนและระบบบรกิาร
สุขภาพ 

2.1 จ านวนโครงการบรกิาร
วชิาการทีต่อบสนองต่อสภาพ
ปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนและระบบบรกิารสุขภาพ 

3 3 3 3 3 -โครงการบรกิารวชิาการแก่
อาจารย์พีเ่ลีย้งในแหล่งฝึกใน
สถานบรกิาร 
(2 โครงการย่อย) 
-โครงการบรกิารวชิาการแก่
อาจารย์พีเ่ลีย้งในแหล่งฝึกใน
ชุมชน 

60,000 
 
 
 
30,000 
 

-ผูช่้วยคณบดฝ่ีาย
บรกิารวชิาการฯ 

2.2 จ านวนโครงการบูรณาการ
การเรยีนการสอนกบัการบรกิาร
วชิาการ/การท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม 

3 3 3 3 3 -โครงการบูรณาการการเรยีน
การสอนกบัการบรกิาร
วชิาการ/การท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม 

-90,000 -ผูช่้วยคณบดฝ่ีาย
บรกิารวชิาการฯ 

2.3 จ านวนโครงการ/หลกัสูตรที่
ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน/สถาบนัและสรา้งรายได้ 

1 2 2 2 2 -โครงการประชุมวชิาการ
ประจ าปี 
-หลกัสูตรระยะสัน้ 

70,000  
และ
ค่าลงทะเบยีน 

-ผูช่้วยคณบดฝ่ีาย
บรกิารวชิาการฯ 

 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท่ี์ 3 
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ประเดน็ความเสี่ยงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

ปัจจยัภายใน 
ระดบั 

ความเสี่ยง 
ปัจจยัภายนอก ระดบัความเสี่ยง 

1.ขาดระบบและกลไกในการตดิตามการจดัโครงการใหเ้ป็นไปตามแผน   RM     IC 1. นโยบายของสถานบรกิารสุขภาพในดา้นการส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร
ดา้นการพยาบาล 

  RM    IC 

2.ระบบการประชาสมัพนัธ์โครงการมคีวามล่าชา้   RM     IC 2. การปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งการบรหิารงานของสถานบรกิารทีส่่งผลต่อ
ระบบการประสานงานในองค์กร 

  RM    IC 

3. การบรหิารจดัการโครงการทีเ่สรมิสรา้งรายไดใ้หแ้ก่สถาบนั 
ยงัไม่มปีระสทิธภิาพ 

  RM     IC   

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 4 การเสริมสร้างและส่งเสริมการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรมให้ยัง่ยืน 
  

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

1. อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ท านุ
บ ารุงศลิปะและวฒันธรรม
และภูมปัิญญาทอ้งถิน่และ
พฒันาสู่สากล 

1.1 รอ้ยละของบุคลากรและนิสติ
แสดงออกถงึความเป็นไทย 

40 50 60 70 80 -การแต่งกายชุดพื้นเมอืงทกุ
วนัศุกร์ 
-โครงการท านุบ ารุง
ศลิปวฒันธรรม 
  -มอบหมวกและดวงประทปี 
   -พธิสี าเรจ็การศกึษา 
   -ปฐมนิเทศนิสติ 
-โครงการวนัสถาปนาคณะ 
-โครงการพยาบาลจติอาสา
เพื่อพฒันาวชิาชพี 
  -วนัพยาบาลแห่งชาต ิ
  -วนัพยาบาลสากล 

 
 
60,000 
 
 
 
 
 
45,000 
65,000 

ผูช่้วยคณบดฝ่ีาย
กจิการนิสติและ
วเิทศสมัพนัธ์ 

1.2 จ านวนโครงการบูรณาการ
การเรยีนการสอนกบัการท านุ
บ ารุงศลิปวฒันธรรมไทยและ
กจิการนิสติ 

1 1 1 1 1 -โครงการบูรณาการองค์
ความรูด้า้นสุขภาพกบัภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

60,000 ผูช่้วยคณบดฝ่ีาย
กจิการนิสติและ
วเิทศสมัพนัธ์ 

 
 
 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท่ี์ 4 
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ประเดน็ความเสี่ยงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

ปัจจยัภายใน 
ระดบั 

ความเสี่ยง 
ปัจจยัภายนอก ระดบัความเสี่ยง 

1.ระบบการสื่อสารเพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนว
ปฏบิตัใินการแสดงออกถงึความเป็นไทยของบุคลากรยงัไม่มี
ประสทิธภิาพ 

  RM     IC 1.   RM    IC 

2.ขาดระบบและกลไกในการสรา้งเสรมิความตระหนักใหน้ิสติในการ
แสดงออกถงึความเป็นไทย 

  RM     IC   

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 5 การเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ 
  

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 2563 2564 2565 2566 
 

2567 

1. คณะพยาบาลศาสตร์
มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัและ
ยอมรบัในระดบัชาตแิละ
นานาชาต ิ

1.1 จ านวนเครอืข่ายกบั
สถาบนัในต่างประเทศ 
(MOU) 

1 2 2 3 3 -โครงการศกึษาดูงานต่างประเทศ 
-โครงการส่งเสรมิความร่วมมอืกบัสถาบนัการ 
ศกึษาในต่างประเทศ 

150,000 
150,000 

-ผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายกจิการ
นิสติและวเิทศ
สมัพนัธ์ 

1.2 จ านวนนิสติและบุคลากร
ทีม่กีารเคลื่อนยา้ยและ
แลกเปลี่ยนทัง้ Inbound และ 
Outbound 
1.2.1 Inbound  
 
 
1.2.2 Outbound 

 
 
 
 
5 

ครู 1 
นิสติ 4 

4 
ครู 1 
นิสติ 3 

 
 
 
 
5 

ครู 1 
นิสติ 4 

4 
ครู 1 
นิสติ 3 

 
 
 
 
5 

ครู 1 
นิสติ 4 

7 
ครู 2 
นิสติ 5 

 
 
 
 
5 

ครู 1 
นิสติ 4 

7 
ครู 2 
นิสติ 5 

 
 
 
 

5 
ครู 1 
นิสติ 4 

7 
ครู 2 
นิสติ 5 
  

-โครงการส่งเสรมิการแลกเปลี่ยนนิสติและ
บุคลากรทัง้ Inbound และ Outbound 

500,000 -ผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายกจิการ
นิสติและวเิทศ
สมัพนัธ์ 

 
 
 

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั ค่าเป้าหมาย โครงการ/ งบประมาณ ผู้รบัผิดชอบ 
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2563 2564 2565 2566 
 

2567 กิจกรรม (บาท) 

 1.3 จ านวนหลกัสูตรความ
ร่วมมอืกบัสถาบนัใน
ต่างประเทศ 

- - 1 1 
 

1 -โครงการส่งเสรมิการจดัท าหลกัสูตรความร่วมมอื
กบัสถาบนัในต่างประเทศ 

 -ผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายกจิการ
นิสติและวเิทศ
สมัพนัธ์ 

1.4 รอ้ยละของบุคลากรสาย
วชิาการทีม่ทีกัษะดา้น
ภาษาองักฤษในระดบั  B2 

30 50 70 75 75 -โครงการพฒันาภาษาองักฤษส าหรบับุคลากร
สายวชิาการ 

50,000 -ผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายกจิการ
นิสติและวเิทศ
สมัพนัธ์ 

1.5 รอ้ยละของบุคลากรสาย
บรกิารทีม่ทีกัษะดา้น
ภาษาองักฤษในระดบั  A2 

30 50 70 75 
 

75 -โครงการพฒันาภาษาองักฤษส าหรบับุคลากร 
สายบรกิาร 

20,000 -ผูช่้วยคณบดี
ฝ่ายกจิการ
นิสติและวเิทศ
สมัพนัธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของยุทธศาสตรท่ี์ 5 
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ประเดน็ความเสี่ยงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

ปัจจยัภายใน 
ระดบั 

ความเสี่ยง 
ปัจจยัภายนอก ระดบัความเสี่ยง 

1. การประสานความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษาในต่างประเทศมี
ความล่าชา้ 

  RM     IC 1.นโยบายการสนับสนุนโครงการและงบประมาณของมหาวทิยาลยั   RM    IC 

2.ขาดระบบและกลไกในการตดิตามก ากบัการด าเนินโครงการ/
กจิกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  RM     IC    RM    IC 

RM: Risk Management      IC: Internal Control 
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ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
 

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

1.บุคลากรมคุีณภาพ มี
ทศันคตทิีด่แีละมคีวาม
ภูมใิจต่อองค์กร 

1.1 จ านวนบุคลากรทีม่ี
ความก้าวหน้าตามสายงาน 

        

1.1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าทีล่า
ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาเอก
เพิม่ขึน้ 

3 3 3 3 3 -แผนพฒันาอาจารยใ์นการศกึษาต่อ
ระดบัปรญิญาเอก (ทัง้ภายใน 
ประเทศและต่างประเทศ) 
-ก ากบัตดิตามความก้าวหน้าของ
อาจารย์ทีก่ าลงัศกึษาต่อระดบั
ปรญิญาเอก(ทัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

 รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

1.1.2 รอ้ยละของบุคลากรสาย
วชิาการยื่นขอต าแหน่งทาง
วชิาการเพิม่ 

ไม่น้อย
กว่า 
รอ้ยละ  

5 

ไม่น้อย
กว่า 
รอ้ยละ 

10 

ไม่น้อย
กว่า 
รอ้ยละ 

15 

ไม่น้อย
กว่า 
รอ้ยละ 

20 

ไม่น้อย
กว่า 
รอ้ยละ 
25 

-โครงการพฒันาการจดัการเรยีน
การสอนของอาจารย ์
-ก ากบัตดิตามอาจารย์ทีม่คุีณสมบตัิ
ครบตามเกณฑ์ในการยื่นขอ
ต าแหน่งทางวชิาการ 

100,000 รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ 

1.1.3 จ านวนบุคลากรสาย
บรกิารยื่นขอต าแหน่งช านาญ
การ,ช านาญการพเิศษ 

2 2 3 3 3 -โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการ
พฒันางานวจิยัจากงานประจ า 

70,000 รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 
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เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

 1.2 จ านวนโครงการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากรดา้นตา่งๆ 

2 2 2 2 2 -โครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของงานและ
การบรรลุวสิยัทศัน์ 
-การน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการประชุม/
อบรม/สมัมนามาแลก 
เปลี่ยนเรยีนรูแ้ละน ามาพฒันางาน 

900,000 รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร
และบุคลากร 

1.3 รอ้ยละของบุคลากรทีม่ี
ทศันคตแิละความภูมใิจต่อ
องค์กรในระดบัดขีึน้ไป 

60 70 70 75 80 -โครงการวนัสถาปนาคณะ 
-โครงการประกาศเกยีรตคุิณ 
ยกย่องผูท้ีม่ผีลงานดเีด่น 

50,000 
5,000 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร 

1.4 จ านวนของบุคลากรทีล่าออก
จากงาน 

≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 -โครงการจติปัญญาศกึษา 
-โครงการศกึษาดูงาน 

50,000 
500,000 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร
และบุคลากร 

1.5 รอ้ยละของจ านวนผูส้มคัร
เขา้ศกึษาเพิม่มากขึน้/จ านวน 
ผูเ้ขา้ชมเวบ็ไซต์และ social 
media เพิม่มากขึน้จาก 
ปีทผี่านมา 

10 15 20 25 30 -โครงการผลติสื่อประชาสมัพนัธ์ 
-โครงการจดัท าวารสาร E-Journal 
-การปรบัปรุงเว็บไซต์ 
-การเพิม่ช่องทางการสื่อสาร/
ประชาสมัพนัธ์ 

80,000 
100,000 

รองคณบดี
ฝ่ายบรหิาร
และ
คณะกรรมการ
ประชาสมัพนัธ์ 

1.6 รอ้ยละของจ านวนศษิย์เก่าที่
เขา้มาร่วมกจิกรรมของสถาบนั
เพิม่มากขึน้จากปี 
ทผี่านมา 

10 15 20 25 30 -โครงการกฬีาสมัพนัธ์บุคลากร 
นิสติและศษิย์เก่าคณะพยาบาล
ศาสตร์ 

50,000 -รองฯฝ่าย
บรหิารและ
ผูช่้วยฯฝ่าย
กจิการนิสติ 
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เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

2. มกีารบรหิารงานที่
ทนัสมยั คล่องตวั และมี
ประสทิธภิาพ  โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

2.1 มีระบบเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศสนับสนุนการ
ปฏบิตังิาน  (Smart  
operation) 
 

5 
ระบบ 

5 
ระบบ 

5 
ระบบ 

5 
ระบบ 

5 
ระบบ 

-โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏบิตังิาน  
(Smart  operation) 
 

300,000 -รองคณบดฝ่ีาย
บรหิารและ
นักวชิาการ
คอมพวิเตอร์ 

2.2 ผลการประเมนิการ
บรหิารงานและด าเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx 
 

- -  200 
คะแนน 
จาก

คะแนน
เตม็ 

1,000 
คะแนน 

≥ 200 
คะแนน 
จาก

คะแนน
เตม็ 

1,000 
คะแนน 

≥ 200 
คะแนน 
จาก

คะแนน
เตม็ 

1,000 
คะแนน 

-โครงการพฒันาการบรหิารและ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPex 

50,000 -รองคณบดแีละ
ผูช่้วยคณบดี 

2.3 จ านวนปีทีไ่ดร้บัการรบัรอง
สถาบนัการศกึษาจากผล
ประเมนิของสภาวิชาชพี 

4 4 5 5 5 - โครงการเตรยีมความพรอ้มการรบัรอง
สถาบนัการศกึษา 

 -รองคณบดฝ่ีาย
บรหิาร 

2.4 จ านวนของบุคลากรทีถู่ก
ด าเนินการทางวนิัย 

≤ 1 0 0 0 0 -การพฒันาระบบและกลไกการควบคุม
ภายใน 
 

 -รองคณบดฝ่ีาย
บรหิารและคณะ
กรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 

 
 

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 
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เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

 2.5 จ านวนขอ้ผดิพลาดใน
รายงานทางการเงนิ / เดอืน 

≤ 4 ≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 -การตดิตามก ากบัการจดัท ารายงาน
ทางการเงนิประจ าเดอืน 

 -รองคณบดฝ่ีาย
บรหิาร และ
นักวชิาการ
การเงนิและบญัช ี

2.6 จ านวนขอ้ผดิพลาดใน
รายงานการเบกิจ่ายวสัดุ
คงเหลอืประจ าเดอืน 

≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 -การตดิตามก ากบัการจดัท ารายงานการ
เบกิจ่ายวสัดุคงเหลอืประจ าเดอืน 

 -รองคณบดฝ่ีาย
บรหิาร และ
นักวชิาการพสัด ุ

2.7 จ านวนขอ้ผดิพลาดใน
รายงานการจดัซื้อจดัจา้งในราย
ไตรมาส 

≤ 3 ≤ 2 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 -การตดิตามก ากบัการจดัท ารายงานการ
จดัซื้อจดัจา้งในรายไตรมาส 

 -รองคณบดฝ่ีาย
บรหิาร และ
นักวชิาการพสัด ุ

2.8 ผลการประเมนิคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (ITA)  

ไม่น้อย
กว่า 
รอ้ยละ 

85 

ไม่น้อย
กว่า 
รอ้ยละ 

85 

ไม่น้อย
กว่า 
รอ้ยละ 

85 

ไม่น้อย
กว่า 
รอ้ยละ 

85 

ไม่น้อย
กว่า 
รอ้ยละ 

85 

-โครงการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการ
ประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครฐัประจ าปี (ITA) 
-สรา้งการมส่ีวนร่วมในการจดัท าและการ
ตดิตามก ากบัแผนควบคุมภายในและแผน
บรหิารความเสีย่ง 

20,000 -รองคณบดฝ่ีาย
บรหิารและ
คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 
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เป้าประสงค์ ตวัชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย โครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) ผู้รบัผิดชอบ 
2563 2564 2565 2566 2567 

 2.9 จ านวนช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์กร 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ช่องทาง 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ช่องทาง 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ช่องทาง 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ช่องทาง 

ไม่น้อย
กว่า 
5 

ช่องทาง 

-การพฒันาระบบการสื่อสารภายในองค์กร 
-การประชุมบุคลากรของคณะทุก 2 เดอืน 

 -รองคณบดฝ่ีาย
บรหิาร และ
นักวชิาการ
คอมพวิเตอร์ 

2.10 รอ้ยละของตวับ่งชี้
ความส าเรจ็ของโครงการบรรลุ
ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี 

≥ 80 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 -โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจดัท า
แผนปฏบิตักิาร 
-การพฒันาระบบและกลไกการบรหิาร
แผนงาน/โครงการและการตดิตามก ากบั
การด าเนินงานทกุรายไตรมาส 
-การจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน
(PA)ของบุคลากรทุกระดบั 

120,000 -รองคณบดฝ่ีาย
บรหิาร และ
นักวเิคราะห์
นโยบายและแผน 

2.11 รอ้ยละของตวับ่งชี้
ความส าเรจ็ของแผนกลยุทธ์
บรรลุตามค่าเป้าหมาย 

≥ 80 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 ≥ 85 -โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และจดัท า
แผนปฏบิตักิาร 
-การพฒันาระบบและกลไกการบรหิาร
แผนงาน/โครงการและการตดิตามก ากบั
การด าเนินงานทกุรายไตรมาส 
-การจดัท าขอ้ตกลงการปฏบิตังิาน
(PA)ของบุคลากรทุกระดบั 

 -รองคณบดฝ่ีาย
บรหิาร และ
นักวเิคราะห์
นโยบายและแผน 
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ประเดน็ความเสี่ยงทีส่งผลกระทบให้ไม่บรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

ปัจจยัภายใน 
ระดบั 

ความเสี่ยง 
ปัจจยัภายนอก ระดบัความเสี่ยง 

1.ฐานขอ้มูลสารสนเทศขององค์กรยงัขาดความสมบูรณ์ และเอื้อต่อ
การบรหิารและการประกนัคุณภาพการศกึษา 

  RM     IC 1. ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศของมหาวทิยาลยัยงัไม่สนับสนุนการ
ปฏบิตังิาน   

  RM    IC 

2.ระบบและกลไกในการตดิตามก ากบัการด าเนินโครงการ/กจิกรรมให้
เป็นไปตามแผนปฏบิตักิารยงัไม่มปีระสทิธภิาพ 

  RM     IC   RM    IC 

3. การบรหิารจดัการบางโครงการมกีารด าเนินการล่าชา้กว่าแผน   RM     IC   
4. การศกึษาต่อปรญิญาเอกและการยื่นขอต าแหน่งทางวชิาการของ
บุคลากรสายวชิาการยงัไม่เป็นไปตามแผน 

  RM     IC   

5.บุคลากรบางส่วนยงัขาดความรูแ้ละทกัษะในการพฒันางานประจ า   RM     IC   
6.ระบบการสื่อสารภายในองค์กรยงัไม่มีประสทิธภิาพ   RM     IC   
 
RM: Risk Management      IC: Internal Control 
 

 
 
 
 

 


