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แบบฟอร์ม 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ............. 
ฝ่าย/สาขาวิชา/กลุ่มงาน......................................  

*************************** 
๑. ปกนอก - ปกใน 
๒. บทสรุปผู้บริหาร 
3. คำนำ 
4. สารบัญ 
5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.......................................................................... ...............  
6. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และ/หรือพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๒.๑ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเพ่ือผลักดันวิสัยทัศน์ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
   Research Excellence and Innovation (การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือรับมือสภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืนและเป็นสากล) 
    SO1 High Impact Research and Innovation (ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง
และได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ) 
    SO2 Intelligent Research and Innovation Support Center: IRSC (ศูนย์สนับสนุน
การวิจัยและนวัตกรรมอัจฉริยะ) 
   Ecosystem of Community Well-being (การเสริมสร้างระบบนิเวศทางการพยาบาลที่
เข้มแข็งและเป็นสากลเพ่ือความผาสุกของชุมชน) 
     SO3 Excellence Centers in healthcare challenges (ศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือรับมือกับ
สภาวะสุขภาพที่ท้าทายด้านการดูแลผู้สูงอายุ การจัดการปัญหายาเสพติด และการดูแลสุขภาพในสถาน
ประกอบการ)  
    SO4 Strengthen Global Nursing Network (เครือข่ายทางการพยาบาลที่เข้มแข็งระดับ
นานาชาติ) 
   Advanced Technology for Smart Nursing Organization (การผลักดันการใช้เทคโนโลยีขั้น
สูงเพื่อการเป็นองค์กรพยาบาลอัจฉริยะ) 
    SO5 Advanced Learning Resource Center (ศูนย์การเรียนรู้ขั้นสูงด้านการเรียนการ
สอนและปฏิบัติการพยาบาล) 
    SO6 Digital Organization (ระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อการบริหารจัดการอย่างทันท่วงที) 
   Demand Driven Education (การขับเคลื่อนการจัดการศึกษามาตรฐานสาเกลเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต) 
    SO7 Innovation Customize Education (หลักสูตรมาตรฐานสากลที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการ)  
    SO8 Life-Long Learning Education (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 
    SO9 Student & Alumni Engagement (ศิษย์ปจัจุบันและศิษย์เก่ามีความผูกพันกับ
คณะฯ) 
   Yield Management System for Excellence and Sustainability (การยกระดับระบบ
บริหารจัดการองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศและยั่งยืน) 
    SO10 Transforming Excellence Organization (องค์กรได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ) 
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    SO11 Smart & Engaged Employees (บุคลากรมีศักยภาพสูงและมีความผูกพันกับ
องค์กร) 
    SO12 Knowledge Management and Learning Organization (การจัดการความรู้ที่
นำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้) 
    SO13 Financial Sustainability (องค์กรมีความม่ันคงด้านการเงิน) 
 ๒.๒ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานประจำตามพันธกิจ 
   Develop global nursing leader (พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำทางการพยาบาล
ระดับนานาชาติ) 
   Create Global research & Innovation (พันธกิจด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมระดับนานาชาติ) 
   Drive academic services for well-being (พันธกิจด้านการขับเคลื่อนบริการวิชาการเพ่ือ
ความเป็นอยู่ดีของชุมชน) 
   Elevate organization for excellence & sustainability (พันธกิจด้านการยกระดับองค์กรสู่
ความเป็นเลิศและความยั่งยืน) 
๗. ความสอดคล้องกับระบบงาน  
   Core System (ระบบงานหลัก) 
         จัดการศึกษา        
     วิจัยและนวัตกรรม   
     บริการวิชาการ 
   Management System (ระบบงานจัดการองค์กร) 
    บริหารยุทธศาสตร์ 
    พัฒนาคุณภาพ 
    กำกบัดูแล 
   Support System (ระบบงานสนับสนุน) 
    บริหารงานบุคคล 
    บริหารคลังและพัสดุ 
    บริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
    จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 
    จัดการห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล  
    จัดการความรู้ 
    จัดการเครือข่ายและการต่างประเทศ    
    พัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์    
8. ความสอดคล้องกบัแผนปฏิบัติการ   
   ในแผนปฏิบัติการฯ    นอกแผนปฏิบัติการฯ 
9. ลักษณะโครงการ 
   โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 
10. วัตถุประสงค์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๑1. ตัวชีว้ัดผลงาน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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๑2. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 ผลตัวชี้วัดผลงาน 
๑3. งบประมาณท่ีตั้งไว้ในโครงการฯ กับงบประมาณท่ีจ่ายจริง  
๑4. จุดแข็งของโครงการ/กิจกรรม 
๑5. จุดอ่อนของโครงการ/กิจกรรม 
๑6. ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
๑7. ภาคผนวก 
 ๑7.๑ โครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติ 
 ๑7.๒ รายนามผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 ๑7.๓ แบบประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
 ๑7.๔ ประมวลภาพกิจกรรม (3-4 ภาพ) พร้อมบรรยายใต้ภาพ 
 ๑7.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/หนังสือเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 
 
          (……………………………………………) 
                        ผู้รายงาน 
         วัน/เดือน/ปีที่รายงาน..................................... 
 
 
หมายเหตุ :  
 รายงานผลการจัดโครงการและลงระบบ Intranet ภายใน ๑ เดือนหลังสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม 


