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สารบัญ 
 หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทน า  
     ประวัติความเป็นมา ๑ 
     ชื่อคณะและสถานที่ตั้ง ๑ 
     สีและต้นไม้ประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ๑ 
     วสิัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ๑ 
      วสิัยทัศน์  ๑ 
      พันธกิจ     2 
      อัตลักษณ์    2 
      เอกลักษณ์ 2 
      ค่านิยมองค์กร 2 
     หลักในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒ 
๓ 

ส่วนที่ ๒ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ  
     โครงสร้างองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๕ 
     โครงสร้างการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๗ 
     สถานภาพด้านบุคลากรและนิสิต ๙ 
     สถานภาพด้านกายภาพ ๑๑ 
     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) ๑๑ 
     จุดแข็ง (Strength) /จุดอ่อน (Weaknesses) ๑๑ 
     โอกาส (Opportunity) /ภาวะคุกคาม (Treat) ๑๒ 
     กราฟการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ๑๓ 
ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ๑๔ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ ๑๕ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๑๕ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม ๑๖ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน ๑๖ 
     แผนที่ทางยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  ๑๗ 
     แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ๑๘ 
ส่วนที่ ๔ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ๒๒ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ ๒๔ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ๒๖ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 2๗ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 2๘ 
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สารบัญตาราง 
 หน้า 
ตารางที่ ๑ จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ๙ 
ตารางที่ ๒ จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ๙ 
ตารางที่ ๓ จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา ๙ 
ตารางที่ ๔ จ านวนนิสิตปัจจุบัน จ าแนกตามหลักสูตรและปีการศึกษาท่ีรับเข้า ๑๐ 
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การด าเนินงาน 

 
 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ 
และได้น าแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว เป็นกรอบในการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้น
มา และคณะฯ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ภายใต้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะฯ มีการทบทวนแผน โดยมีล าดับการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ น าเสนอผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) รอบ ๓ เดือน (ไตรมาสที่ ๑) และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
งาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๓ เดือน (ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) ไตรมาสที่ ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณา 
 ๒. วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ น าเสนอโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เพ่ือ
พิจารณาก าหนดวัน เวลา และสถานที่จัดโครงการฯ  
 ๓. วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ น าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน ไตรมาสที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณา 
 ๔. วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ น าเสนอผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน ไตรมาสที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณา 
 ๕. วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ น าเสนอทบทวนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๖/
๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาทบทวนวัน เวลา และสถานที่จัดโครงการฯ 
 ๖. วันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดท าแผนปฏิบัติงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑” ณ ห้องประชุมนพรัตน์  ชั้น ๖ อาคาร ผศ.นพรัตน์  ผลาพิบูลย์ 
 ๗. วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผน
ปฏิบัติงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๘. วันพุธที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พร้อมแนบ file 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
(ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ถึง รองคณบดี/ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตรฯ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนดังกล่าว 
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 ๙. วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท าบันทึกข้อความถึงรองคณบดี/ประธาน
สาขาวิชา/ประธานหลักสูตร/หัวหน้ากลุ่มงาน (บันทึกข้อความท่ี ศธ ๖๒๐๖/ว ๓๕๔๐ ลงวันที่ ๒๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) เชิญประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผน
ปฏิบัติงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 ๑๐. วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้บริหารประชุมเพ่ือหารือข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) เวลา ๑๓:๐๐ น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น ๖ 
อาคาร ผศ.นพรัตน์  ผลาพิบูลย์ 
 ๑๑. วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พร้อมแนบ 
file (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ถึง คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน เพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนดังกล่าว 
 ๑๒. วันพุธที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ๑๓. วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และแผน
ปฏิบัติงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
 ๑๔. วันเสาร์ที่ ๑๓ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดโครงการ “องค์กรบันดาลใจ 
: ฟังด้วยหัวใจ หล่อเลี้ยงโลกภายในด้วยสติ” ณ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพ่ือถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับ
ปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ต่อประชาคมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 



๑ 
 

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ประวัติความเป็นมา 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ
วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งขณะนั้นเป็นคณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขต
บางแสน และได้โอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาเขตบางแสน ได้รับการสถาปนาให้เป็นมหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  
 พันธกิจหลักของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา มี  ๔ ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยได้ด าเนินงานตาม 
แผนยุทธศาสตร์ที่คณะพยาบาลศาสตร์จัดท าขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร และมี 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย องค์กรวิชาชีพ และชุมชน มี
การจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี พร้อมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและน าผลการ
ด าเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
๑.๒ ชื่อคณะและสถานที่ตั้ง 
ชื่อคณะ ภาษาไทย  :  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ภาษาอังกฤษ  :  Faculty of Nursing, Burapha University 
  
สถานที่ตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
 โทรศัพท์  ๐๓๘-๑๐๒๘๑๐ 
 โทรสาร  ๐๓๘-๓๙๓๔๗๖ 
 
๑.๓ สีและต้นไมป้ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 
สีประจ าคณะฯ  สีแสด  หมายถึง ความขยัน ความมุมานะ ความพยายาม 
ต้นไม้ประจ าคณะฯ ต้นแคแสด  เป็นไม้ยืนต้นกิ่งผลัดใบ สูงประมาณ ๑๕-๒๐ เมตร เรือนยอดทรง 
   กลมทึบ ใบยอดรูปรี ปลายใบแหลม ช่อดอกตั้งตรง กลีบดอกติดกันเป็นรูประฆัง  
   ออกดอกตลอดปี ออกดอกเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 
๑.๔ วิสัยทัศน์ พันธกจิ อตัลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
               วิสัยทัศน์ : ขุมปัญญาด้านการพยาบาลเพ่ือสุขภาวะของมนุษยชาติ 
 The Wisdom Of Nursing For The Well-being Of Mankind 
 ความหมาย : ความรู้ทางการพยาบาล ที่สั่งสมเป็นองค์ความรู้ น าไปสู่การดูแลสุขภาวะของ
ประชาชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและยุคสมัย 
 
 



๒ 
 

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

 พันธกิจ : 
 ๑. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและการท างานเป็นทีม สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นสากล และคงเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย 
 ๒. สร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล เพ่ือสุขภาวะของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 ๓. ให้บริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ของชุมชนและสังคม ตลอดจน
ด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
 ๔. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพระดับสากล และพัฒนาระบบบริหารจัดการโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 อัตลักษณ์ : ใฝุเรียนรู้ จิตอาสา พัฒนาสังคม 
 ความหมาย : บัณฑิตเป็นผู้ใฝุเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ เสียสละ ขยัน อดทน หมั่นเพียร สู้งาน  
มุ่งประโยชน์ส่วนรวม และเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ 
 
 เอกลักษณ์ : เป็นผู้น าในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 
 ค่านิยมองค์กร (Core Value)  
 NURSE  :  สร้างสรรค์  เป็นหนึ่งเดียว  ยอมรับกัน  รอบรู้  สู่ความเป็นเลิศ 
  N = Novelty   สร้างสรรค ์  หมายถึง   บ่มเพาะ เติบโต และพัฒนา 
  U = Unity    เป็นหนึ่งเดียว  หมายถึง   มุง่ผลสัมฤทธิ์องค์กร และเก้ือกูลกัน 
  R = Respect     ยอมรับกัน  หมายถึง   ให้คุณค่า ไว้วางใจ และเชื่อใจกัน 
  S = Smart     รอบรู ้   หมายถึง   รู้ตนและรู้ทันโลก 
  E = Excellence  สู่ความเป็นเลิศ  หมายถึง   สร้างความเชี่ยวชาญในงาน 
 
๑.๕ หลักในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีหลักการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ ดังนี้ 
 ๑. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็น
เลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
 ๒. สอดคล้องกับมาตรฐานของสภาการพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๓. สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ๔. สอดคล้องกับกระบวนทรรศน์ใหม่ และยุทธศาสตร์ การวางแผนและผลิตบุคลากรด้าน
สุขภาพในศตวรรษที่ ๒๑ บูรณาการระหว่างระบบบริการและการพัฒนาบุคลากร 

 
 



 

 ๓ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๑.๖ กระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓. ติดตาม/รายงานผล/วิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์รายไตรมาส       
(ทุก ๓ เดือน) 

๑๔. ทบทวน/ปรับแผนการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ในรอบครึ่งปี 

 

๑. ศึกษานโยบายชาติ/แผนยุทธศาสตรข์องชาติ/
มหาวิทยาลัย สภาการพยาบาล/กระทรวง/
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

๓. ทบทวนสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทบทวน SWOT 

 
๒. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในรอบปีที่
ผ่านมา 

 

๑๖. น าผลการวิเคราะห์การด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ในรอบปปีัจจุบัน ไปปรับปรงุ/ก าหนด
แนวทางด าเนินงานในรอบปีถัดไป 

๑๕. สรุป/วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ในรอบ ๑ ป ี

๘. เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพจิารณา 

๙. ปรับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ (หากมี) 

๑๐. น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพือ่พิจารณา 

๑๑. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แก่บุคลากรทุกระดับ 
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัต ิ

๑๒. ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และสรุปผล
การด าเนินงานรายไตรมาส  

๗. สรุป และยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์  
เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ขอ้คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

 

๖. ทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ ในรอบปีที่ผ่านมา 
และก าหนดกิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินการในปีต่อไป 

 
๔. ทบทวนวิสยัทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
และค่านิยมองค์กร 

 

๕. ระดมความคิดเห็นในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ ์เป้าหมาย และตัวชีว้ัด 

 



 

 ๔ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

ระยะเวลา 
การทบทวนและวางแผน (๑-๑๐) ถ่ายทอดแผน/ด าเนินงาน (๑๑-๑๒) ก ากับ/ติดตามและปรับแผน (๑๓,๑๔) 

สรุป วิเคราะห์และวางแผนปรับปรุง 
(๑๕,๑๖) 

เม.ย.-ก.ค. ก.ย-ส.ค. ต.ค.-ก.ย. พ.ค.-ก.ค. 

ผล 
ทบทวนการวางแผน/ขั้นตอน/

กระบวนการ/การด าเนินงานในรอบปีท่ี
ผ่านมา 

ก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วตัถุประสงค์ 
เครื่องมือในการด าเนินงาน ก าหนดกิจกรรม

และผูร้ับผดิชอบ 

ก ากับ ติดตามการด าเนินงานและปรับ
กิจกรรม 

สรุปผล/วิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

ใคร ผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับ/ทุกคน ผู้บริหาร ผู้บริหาร 



๕ 
 

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

ส่วนที่ ๒ 
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 

 
๒.๑ โครงสร้างองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งโครงสร้างองค์กร ออกเป็น 2 ส านักงาน คือ 
ส านักงานจัดการศึกษา และส านักงานคณบดี ตามแผนภูมิโครงสร้างองค์กร 
 ๑. ส านักงานจัดการศึกษา แบ่งเป็น ๗ สาขาวิชา ดังนี้ 
  ๑.๑ สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 
  ๑.๒ สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 
  ๑.๓ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
  ๑.๔ สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล 
  ๑.๕ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 
  ๑.๖ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
  ๑.๗ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
 โดยก าหนดให้มีประธานสาขาวิชาตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ ๐๐๑๐/๒๕๕๕ เรื่อง การก าหนดต าแหน่งประธานสาขาวิชา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  
 ประธานสาขาวิชา มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรสาขาใดสาขาหนึ่ง และให้
หมายความรวมถึงผู้รับผิดชอบในการบริหารกลุ่มวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพยาบาล-
ศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
 ส านักงานคณบดี แบ่งเป็น ๓ กลุ่มงาน ดังนี้ 
 ๒.๑ กลุ่มงานบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ 
 ๒.๒ กลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ และประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒.๓ กลุ่มงานการบริหารและการจัดการทั่วไป 
 โดยก าหนดให้มีหัวหน้ากลุ่มงานตามค าสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๒๙/
๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงาน 
 หน้าที่ของกลุ่มงาน    
 ๑) รับผิดชอบ ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มงาน 
 ๒) บริหารกิจการของกลุ่มงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓) ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส านักงานคณบดี/คณบดี 
 



 

 ๖ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหารส านักงานคณบดี 

โครงสร้างองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

ส านักงานคณบดี ส านักงานจัดการศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ระดับบณัฑติศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

• งานบริการการศึกษา 
(ปริญญาตรี) 
• งานบริการการศึกษา 
(บัณฑิตศึกษา) 
• งานวิเทศสัมพันธ์ 
• งานกิจการนิสิต (ระดับ
ปริญญาตร/ีโท/เอก/
นานาชาติ) 
• งานห้องปฏิบัติการทางการ
พยาบาล (LRC) 
• งานห้องสมุด 
• งานผลิตเอกสารและต ารา 
• งานสื่อ โสต ทัศนูปกรณ ์

• งานบริการการวิจยั 
• งานบริการวิชาการ 
• งานหลักสูตรฯ ผู้ช่วย
พยาบาล 
• งานวารสารคณะฯ  
• งานบทความวิทยุ 
• งานศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ
เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก 
• งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
• งานฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
ประชาสมัพันธ์ 

• งานบริหารการคลัง 
• งานบริหารพัสด ุ
• งานพัฒนานโยบายและ
แผนยุทธศาสตร ์
• งานบริหารบุคคล 
• งานบริหารอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม 
• งานบริหารยานพาหนะ 
• งานบริหารหอพัก 
• งานธุรการและสารบรรณ  
 

กลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ 
และประกันคุณภาพการศึกษา 

 

กลุ่มงานบริการการศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์ 

 

กลุ่มงานการบริหาร 
และการจัดการทั่วไป 

 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ ่

สาขาวิชาการพยาบาลผูสู้งอาย ุ

สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 

สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ ์

สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน 

สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

สาขาวิชาการบรหิารการพยาบาล
พยาบาล 



๗ 
 

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

๒.๒ โครงสร้างการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ 
โดยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีรองคณบดีฝุายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา  
รองคณบดีฝุายบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝุายวิชาการ รองคณบดีฝุายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดี
ฝุายวิเทศสัมพันธ์ รองคณบดีฝุายกิจการนิสิต ประธานสาขาวิชา  และประธานหลักสูตร ร่วมรับผิดชอบ 
ในการบริหารงาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๘ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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*การพยาบาลผู้สูงอาย ุ

ส านักงานจัดการศึกษา 

การพยาบาลชุมชน 

ส านักงานคณบดี 

*การพยาบาลเด็ก 

*การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 

*การพยาบาลชุมชน 

*การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

*การบริหารการพยาบาล 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ประธานหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) 

*ผู้ประสานงานรายวิชาปริญญาตร ี
ของแต่ละสาขาวิชาฯ 

หัวหน้ากลุ่มงานวจิัย บรกิาร
วิชาการ และประกันคณุภาพ

การศกึษา 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บรกิารการศกึษา

และ 
วิเทศสัมพันธ ์

หัวหน้ากลุ่มงาน 
การบรหิารและ 
การจดัการทัว่ไป 

 

ประธานหลกัสูตรการพยาบาลผู้ใหญ่ 
 
ประธานหลกัสูตรการพยาบาลผู้สูงอายุ 

ประธานหลกัสูตรการพยาบาลเด็ก 

ประธานหลกัสูตรการผดุงครรภ์ 

ประธานหลกัสูตรการบริหารการพยาบาล
พยาบาล 
ประธานหลกัสูตรการพยาบาลเวชปฏิบตัิชุมชน 

ประธานหลกัสูตรการพยาบาลสุขภาพจติและจิตเวช 
 

ประธานหลกัสูตรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต  (นานาชาติ) 

การพยาบาลผู้ใหญ ่

การพยาบาลผู้สูงอาย ุ

การพยาบาลเด็ก 

การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 

การบริหารการพยาบาล 

ประธานสาขาวิชาฯ คณะกรรมการบรหิารส านักงานคณบด ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

*การพยาบาลผู้ใหญ ่

• งานบริการการศกึษา 
(ปริญญาตรี) 
• งานบริการการศกึษา 
(บัณฑิตศึกษา) 
• งานวิเทศสัมพนัธ ์
• งานกจิการนิสิต 
(ระดับปริญญาตรี/โท/
เอก/นานาชาต ิ
• งานห้องปฏิบัติการ
ทางการพยาบาล 
(LRC) 
• งานห้องสมดุ 
• งานผลิตเอกสารและ
ต ารา 
• งานสื่อ
โสตทัศนูปกรณ ์
 

• งานบริหารการ
วิจัย 

• งานบริการวิชาการ 
• งานหลักสูตรฯ 

ผู้ช่วยพยาบาล 
• งานวารสารคณะฯ 
• งานบทความวิทยุ 
• ศูนย์วิจัยและ

ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้
และพัฒนาเด็กเล็ก 

• งานประกัน
คุณภาพการศกึษา 

• งานฐานขอ้มูล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และประชาสัมพันธ ์

• งานบริหารการ
คลัง 
• งานบริหารพัสด ุ
• งานพัฒนา
นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร ์
• งานบริหารบุคคล 
• งานอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 
• งานบริหาร
ยานพาหนะ 
• งานบริหารหอพัก 
• งานธุรการและ
สารบรรณ  
 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

คณะกรรมการบริหารคณะฯ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา   

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี  
ฝ่ายวิชาการ 

  

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี  
ฝ่ายกิจการนิสิต 

 

รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

 

โครงสร้างการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโครงสร้างองค์กร 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ประธานหลกัสูตรการพยาบาลเวชปฏิบตัิครอบครัว 
 



๙ 
 

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

๒.๓ สถานภาพด้านบุคลากรและนิสิต 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีบุคลากรทั้งสิ้น ๑๔๓ คน แบ่งเป็นบุคลากรสาย
วิชาการ จ านวน ๙๕ คน ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินแผ่นดิน) และพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้ของส่วนงาน) จ านวน ๒ คน ๒๐ คน ๖๒ คน และ ๑๑ 
คน ตามล าดับ และด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ จ านวน ๔๐ คน ๔๖ 
คน และ ๑๐ คน ตามล าดับ 
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน ๔๗ คน ประกอบด้วย ข้าราชการ   พนักงาน
มหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้ของส่วนงาน) และลูกจ้างประจ า จ านวน ๓ 
คน ๖ คน ๓๕ คน และ ๓ คนตามล าดับ  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1  ๒ และ ๓ ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 
(คน) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ป. โท ป. เอก 

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ๒ ๑ ๑ 
ข้าราชการ ๒๐ ๒ ๑๘ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ๖๒ ๔๐ ๒๒ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้ของส่วนงาน) ๑๑ ๑๑ - 

รวม ๙๕ ๕๔ ๔๑ 
 
ตารางท่ี ๒ จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ประเภทบุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 
(คน) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  
อาจารย ์ ผศ. รศ. 

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ๒ - - ๒ 
ข้าราชการ ๒๐ ๔ ๑๔ ๒ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ๖๒ ๒๖ ๓๑ ๕ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้ของส่วนงาน) ๑๑ ๑๑ - - 

รวม ๙๕ ๔๑ ๔๕ ๙ 
 
ตารางท่ี ๓ จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา 

ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
จ านวน 
(คน) 

คุณวุฒิการศึกษา 
ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป. ตรี ป. โท 

ข้าราชการ ๓ - ๒ ๑ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน) ๖ - ๓ ๓ 
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้ของส่วนงาน) ๓๕ ๑๖ ๑๗ ๒ 
ลูกจ้างประจ า ๓ ๓ - - 

รวม ๔๗ ๑๙ ๒๒ ๖ 



๑๐ 
 

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มีจ านวนนิสิตทั้งหมด จ านวน ๑,๐๑๐ คน แบ่งเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จ านวน ๗๒๒ คน ๒๖๑ คน และ ๒๘ คน 
ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางที่ ๔ 
 

ตารางท่ี ๔  จ านวนนิสิตปัจจบุัน จ าแนกตามหลักสูตรและปีการศึกษาที่รับเข้า 

หลักสูตร/สาขาวิชาฯ 
รหัส 

๒๕๖๐ 
รหัส 

๒๕๕๙ 
รหัส 

๒๕๕๘ 
รหัส 

๒๕๕๗ 
รหัส

๒๕๕๖ 
รหัส

๒๕๕๕ 
รหัส 

๒๕๕๔ 
รวม 

แบบเต็มเวลา         
   พยาบาลศาสตรบัณฑิต ๑๖๖ ๑๙๔ ๑๖๐ ๑๘๐ ๑๗ ๕ - ๗๒๒ 
   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ๑๑ ๓๑ ๑๓ ๑๒ ๕ - - ๙๑ 
       สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ - ๑๐ 7 ๖ ๒  - ๒๕ 

       สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ - - - ๒ - - - ๒ 
       สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก  ๕ ๖ ๖ ๔ ๓ - - ๒๔ 
       สาขาวิชาการผดุงครรภ์ ๖ ๘ - - - - - ๑๔ 
       หลักสูตรนานาชาติ - ๗ - - - - - ๗ 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) ๑๐ ๙ ๓ ๒ ๔ - - ๒๘ 
แบบไม่เต็มเวลา          
   พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ๒๓ ๒๔ ๔๔ ๒๒ ๒๔ ๒๔ ๒๘ ๑๙๘ 
     สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล - - - - - ๓ ๖ ๙ 
     สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ๑๕ ๖ ๑๒ ๑๒ - ๗ ๔ ๕๖ 
     สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว  - - - - - - ๕ ๕ 
     สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่   - - - - - ๕ ๔ ๙ 
     สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ  - 1๘ ๘ - ๘ - - ๓๔ 
     สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช   ๘ - ๗ ๑๐ ๗ ๙ ๓ ๔๔ 
     สาขาวิชาการผดุงครรภ์ - - ๑๗ - ๙ - ๕ ๓๑ 
     สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก - - - - - - 1 ๑ 
                รวมระดับปริญญาตรี ๑๖๖ ๑๙๔ ๑๖๐ ๑๘๐ ๑๗ ๕ - ๗๒๒ 

รวมระดับปริญญาโท ๓๔ ๕๕ ๕๗ ๓๓ ๒๙ ๒๔ ๒๘ ๒๖๑ 
 รวมระดับปริญญาเอก ๑๐ ๙ ๓ ๒ ๔ - - ๒๘ 

รวมทุกหลักสูตรฯ ๒๑๐ ๒๕๘ ๒๒๐ ๒๑๕ ๕๐ ๒๙ ๒๘ ๑,๐๑๐ 

 



๑๑ 
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๒.๔ สถานภาพด้านกายภาพ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่เลขที ่๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน  
ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑ มีอาคารเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ จ านวน ๖ อาคาร 
รวมพ้ืนที่ใช้สอยมากกว่า ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วย 
 ๑. อาคาร ผศ.นพรัตน์  ผลาพิบูลย์ เป็นอาคาร ๖ ชั้น 
 ๒. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา เป็นอาคาร ๕ ชั้น  
 ๓. อาคารอนุรักษ์ เป็นอาคาร ๒ ชั้น 
 ๔. อาคารสโมสรนิสิต เป็นอาคาร ๒ ชั้น 
 ๕. อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นอาคาร ๕ ชั้น 
 ๖. อาคารหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร เป็นอาคาร ๔ ชั้น 
 
๒.๕ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององคก์ร (SWOT) 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
(ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการทบทวนการวิเคราะห์
สภาพปัญหาและอุปสรรค (SWOT Analysis) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
นพรัตน์  ชั้น ๖ อาคาร ผศ.นพรัตน์  ผลาพิบูลย์ ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรค (SWOT 
Analysis) ดังนี้ 
 ๑. ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง : Strength / จุดอ่อน : Weakness) 
  ๑.๑ จุดแข็ง : Strength 
     S ๑. เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับ  
     S ๒. มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท และเอก ทั้งไทยและนานาชาติ  
     S ๓. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลสูงสุด ๕ 
ปีการศึกษา    
     S ๔. บุคลากรทุกระดับมีความรับผิดชอบ เสียสละ และทุ่มเทในการท างานสูง 
     S ๕. คณาจารย์มีเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  
     S ๖. มีหน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่หลากหลาย 
  ๑.๒ จุดอ่อน : Weaknesses 
     W ๑. สัดสว่นอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
     W ๒. สัดสว่นอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
     W ๓. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเกษียณอายุการปฏิบัติงานแต่ละปีมีจ านวนมาก  
     W ๔. อัตราก าลังทดแทนไม่เพียงพอกับผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน  
     W ๕. ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติยังมีน้อย  
     W ๖. งบประมาณรายจ่ายค่าตอบแทนด้านบุคลากรสูงกว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
  



๑๒ 
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 ๒. ปัจจัยภายนอก (โอกาส : Opportunity / ภาวะคุกคาม : Threat) 
  ๒.๑ โอกาส : Opportunity 
     O ๑. มีสัมพันธภาพที่ดีกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม 
ภูฎาน เนปาล กัมพูชา จีน นอรเวย์ สวีเดน เบลเยี่ยม ฟินแลนด์ และสหรัฐอเมริกา 
     O ๒. ผู้ใช้บัณฑิตมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบัณฑิต  
     O ๓. ประเทศมีความต้องการก าลังคนด้านการพยาบาลสูง  
     O ๔. รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตพยาบาล 
     O ๕. มีศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาค
ของประเทศ ซึ่งท าให้สถาบันศึกษาทางการพยาบาลเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  
     O ๖. ท าเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  
     O ๗. มีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนจ านวนมาก สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นิสิตในระดับปริญญาตรี  
     O ๘. มีแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี 
  ๒.๒ ภาวะคุกคาม : Threat 
     T ๑. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
     T ๒. ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาลดลง เนื่องจากขาดการสนับสนุนเชิงนโยบายทั้งใน
ด้านการให้เวลาลาเรียน และค่าตอบแทน  
     T ๓. ขาดแคลนอาจารย์พ่ีเลี้ยงในแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพบางสาขา 
     T ๔. ผลการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้นิสิตต่างชาติเลือกเรียนใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาลดน้อยลง  
     T ๕. สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ  
     T ๖. การรับอาจารย์ประจ า (ใหม่) ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ เป็นไปตามประกาศฯ 
ของมหาวิทยาลัย 
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กราฟการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 

 
 
  จากการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง และมีโอกาสมากกว่าภาวะคุกคาม  
ดังนั้นต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ จึงอยู่ในสถานการณ์แบบผู้วิเคราะห์ (Analyzer) ส่วนกลยุทธ์ที่เหมาะสมคือ กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน/พลิกฟ้ืน โดย
จัดท ากลยุทธ์ที่แก้ไขจุดอ่อน และใช้โอกาสที่มีอยู่ให้เกิดการพัฒนาคณะฯ อย่างเต็มที่ 
  

S = จุดแข็ง 
W = จุดอ่อน 
O = โอกาส 
T = ภาวะคุกคาม 



๑๔ 
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ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตวัช้ีวัด 

 
ยุทธศาสตร ์
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ จ านวน ๕ 
ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม 
และจริยธรรม ตอบสนองต่อสังคม เป็นที่ต้องการของหน่วยงานสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน 
ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ มี ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี ้
 กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้เรียนที่มีศักยภาพ มี ๒ ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑-๑ จ านวนทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับปริญญา
ตรี (๒ ทุน) 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๑-๒ จ านวนทุนการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับ ป.โท/
เอก (แผน ก) (๒ ทุน) 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การพัฒนาทักษะของนิสิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและ 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มี ๕ ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒-๑ ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งในรอบ ๑ ปี (ร้อยละ ๑๐๐) 
   ตัวชี้วัดที่ ๑.๒-๒ การเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning (ร้อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ที่ได้รับการเสริมสร้าง) 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒-๓ มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในทุกหลักสูตร (ร้อยละ ๘๐ 
ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร) 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒-๔ ร้อยละของนิสิตแต่ละหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาหรือ
พัฒนาสังคม (ร้อยละ ๘๐)  
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๒-๕ ร้อยละของนิสิตที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการโดยเสริมหลักสูตร 
(ร้อยละ ๑๐๐)  
 กลยุทธ์ที่ ๑.๓ เสริมสร้างทักษะทางสังคมและการใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของ
สังคมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มี ๒ ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓-๑ กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมเพ่ืออนาคต  
(ร้อยละ ๒๕ ของนิสิตที่ผ่านกิจกรรม) 



๑๕ 
 

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

  ตัวชี้วัดที่ ๑.๓-๒ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา หรือกีฬา 
(๒ โครงการ) 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๔ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่า มี ๑ ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่ ๑.๔-๑ จ านวนโครงการ/กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า อย่างน้อย 1 โครงการ/
กิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมบุคลากรในการท าวิจัยตามความเชี่ยวชาญ 
เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของประเทศ และสนับสนุนให้มีการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 ในส่วนการบริการวิชาการ ส่งเสริมและผลักดันองค์ความรู้ไปสู่การประยุกต์เพ่ือการพัฒนาสังคม 
ชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ มี ๓ ตัวชี้วัด ดังนี ้
 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ การส่งเสริมและผลักดันที่สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท าวิจัย ผลิตผลงานทาง
วิชาการ และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  มี ๒ ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่ ๒.๑-๑ จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ (๒๕ ฉบับ) 
  ตัวชี้วัดที่ ๒.๑-๒ จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (๒ ฉบับ) 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๒ การส่งเสริมและผลักดันการบริการวิชาการ มี ๑ ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่ ๒.๒-๑ จ านวนโครงการบริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน 
และ/หรือสังคม (๕ โครงการ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก
ระดับและทุกสายงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ มี ๘ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร มี ๒ ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑-๑ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(ร้อยละ ๒๐ ของผู้ที่ครบก าหนดขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๑-๒ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ หรือ
ศาสตราจารย์ (ร้อยละ ๑๐ ของผู้ที่ครบก าหนดขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร มี ๒ ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๒-๑ กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม/วัฒนธรรมองค์กร (๑ ครั้ง)  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๒-๒ ความสุขของบุคลากรในองค์กร (ระดับดีขึ้นไป) 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๓ การสร้างระบบการสรรหา รักษาไว้ ใช้งาน และพัฒนา มี ๔ ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๓-๑ การจัดท าแผนอัตราก าลัง (คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน) (๑ ฉบับ)  
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๓-๒ ความพึงพอใจในงานของคณาจารย์และบุคลากร (ระดับมาก) 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๓-๓ จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน (ร้อยละ ๒๐) 
  ตัวชี้วัดที่ ๓.๓-๔ จ านวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ ๕๐)  
 
 



๑๖ 
 

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตระหนักว่าองค์กรจะเติบโตอย่างเข้มแข็งได้ ต้องตั้งอยู่
บนพื้นฐานของความยั่งยืนของสังคม ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย ๑ กลยุทธ์ มี ๒ ตัวชีว้ัด ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๔.๑ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการบูรณาการระหว่างการวิจัยกับ 
การเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ มี ๒ ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่ ๔.๑-๑ จ านวนชุมชนเปูาหมายที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  
(๑ ชุมชน) 
  ตัวชี้วัดที่ ๔.๑-๒ จ านวนโครงการบริการแบบบูรณาการสาขาวิชา (๑ โครงการ) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน EdPEx ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ และ ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาระบบจัดการตามเกณฑ์ EdPEx มี ๔ ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่ ๕.๑-๑ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การขับเคลื่อนระบบงาน (๑ ครั้ง) 
  ตัวชี้วัดที่ ๕.๑-๒ จ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมประเมินตนเองตามเกณฑ์ โดย Internal 
assessor (๑๐ คน) 
  ตัวชี้วัดที่ ๕.๑-๓ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี และแผนยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 
(๑ ฉบับ) 
  ตัวชี้วัดที่ ๕.๑-๔ จ านวนฐานข้อมูลที่แล้วเสร็จ (๑ ฐาน) 
 กลยุทธ์ที่ ๕.๒ การบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ มี ๑ ตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดที่ ๕.๒-๑ จ านวนเงินรายได้คงเหลือ (ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา)



 

 ๑๗ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

การพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการภายใน  

อัตลักษณ ์: ใฝุเรียนรู้ จิตอาสา พัฒนาสังคม 

แผนที่ทางยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Strategic Map) พ.ศ. ๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
ขุมปัญญาด้านการพยาบาลเพื่อสุขภาวะของมนุษยชาติ : The Wisdom Of Nursing For Well-being Of Mankind 

สร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม
ท่ีมีคุณภาพระดับสากล เพื่อสุขภาพของ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและการท างาน 
เป็นทีม คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี

คุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นสากล และคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

ให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้ของชุมชนและสังคม ตลอดจน
ด ารงไว้ซ่ึงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมือ
อาชีพระดับสากล และพัฒนาระบบ 

บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๕ ยุทธศาสตร ์

 

ด้าน
ผู้รับบริการ 

ด้าน 
การเรียนรู้และ 
การพัฒนา 

ด้าน 
การบริหาร 
จัดการ
ภายใน 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

การส่งเสริม และผลักดันการด าเนนิการ  
ด้านการพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

การพัฒนาคุณภาพการวิจัย 
และการบริการวิชาการ 

การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม 

พัฒนาทักษะของนิสิตให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพและ 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

พัฒนากระบวนการ
คัดเลือกผู้เรยีนที่มี

ศักยภาพ 

เสรมิสร้างทักษะทางสังคมและ
การใช้ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัด

ฐานของสังคมไทยตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

การส่งเสริมและผลักดันที่สร้าง
แรงจูงใจให้อาจารย์ท าวิจัย ผลิตผล
งานทางวิชาการ และเผยแพร่ใน

ระดับนานาชาต ิ

การสร้างระบบ 
การสรรหา รักษา
ไว้ ใช้งาน และ

พัฒนา 

การพัฒนา
ระบบจัดการ
ตามเกณฑ์ 
EdPEX 

เอกลักษณ์ : เป็นผู้น าในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

การ
เสรมิสร้าง
วัฒนธรรม

องค์กร 

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการภายใน 

 

ค่านิยมองค์กร: NURSE = สร้างสรรค์  
เป็นหนึ่งเดียว ยอมรับกัน รอบรู้ สูค่วามเป็นเลิศ 

 

ด้านการเงิน การบริหารจัดการด้านการเงินให้มปีระสิทธิภาพ 

การส่งเสริมและ
ผลักดันการ

ด าเนินการบริการ
วิชาการ 

สร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายศิษยเ์ก่า 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดย
กระบวนการบรูณาการระหว่างการวิจัยกับ
การเรยีนการสอนหรือการบริการวิชาการ 



 

 ๑๘ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑. การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 

๑.๑ พัฒนากระบวนการคดัเลือกผู้เรยีนที่มี
ศักยภาพ 

๑.๑-๑ จ านวนทุนการศึกษาส าหรบัผู้มี
ศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับปริญญาตร ี

๒ ทุน ๒ ทุน ๒ ทุน ๒ ทุน ๒ ทุน 
ฝุายวิชาการ/สาขา

วิชาฯ 
  ๑.๑-๒ จ านวนทุนการศึกษาส าหรบัผู้มี

ศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับป.โท/เอก 
(แผน ก) 

๒ ทุน ๒ ทุน ๒ ทุน ๒ ทุน ๒ ทุน 
ฝุายบณัฑิตศึกษา/

สาขาวิชาฯ 

 ๑.๒ การพัฒนาทักษะของนิสิตใหไ้ด้
มาตรฐานตามเกณฑม์าตรฐานวิชาชีพ
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

๑.๒-๑ ร้อยละของบัณฑติที่สอบผา่น
ความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่งใน
รอบ ๑ ปี 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ฝุายวิชาการ/สาขา
วิชาฯ 

  ๑.๒-๒ การเสรมิสร้างความรู้และทักษะของ
คณาจารย์ในการจดัการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ฝุายวิชาการ/
บัณฑิตศึกษา/
สาขาวิชาฯ 

  ๑.๒-๓ มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ในทุกหลักสูตร ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ 

๑๐๐ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ฝุายวิชาการ/
บัณฑิตศึกษา/
สาขาวิชาฯ 

  ๑.๒-๔ ร้อยละของนิสิตแต่ละหลักสูตรที่
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจติอาสา หรือ
พัฒนาสังคม 

- - ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ 
๑๐๐ 

ฝุายวิชาการ/
บัณฑิตศึกษา 

 



 

 ๑๙ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

  ๑.๒-๕ ร้อยละของนิสิตทีไ่ดร้ับการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการโดยเสริมหลักสูตร 

- - 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ฝุายวิชาการ/
บัณฑิตศึกษา 

 ๑.๓ เสรมิสร้างทักษะทางสังคมและการใช้
ชีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของ 

๑.๓-๑ กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการ
สื่อสารและทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต 

ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๕ ร้อยละ ๒๕ ฝุายกิจการนิสติ 

 สังคมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง ๑.๓-๒  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิ
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา หรอืกีฬา 

๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

๒ 
โครงการ/
กิจกรรม 

ฝุายกิจการนิสติ 

 ๑.๔ สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์
เก่า 

๑.๔-๑ จ านวนโครงการ/กจิกรรมของ
สมาคมศิษย์เก่า 

- - ๑ โครงการ - - ศิษย์เก่า 

๒. การพัฒนาคุณภาพ
การวิจัยและการบรกิาร 

๒.๑ การส่งเสรมิและผลักดันท่ีสรา้ง
แรงจูงใจให้อาจารย์ท าวิจัย ผลิตผลงาน 

๒.๑-๑ จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาต ิ

๒๕ เรื่อง ๒๕ เรื่อง ๒๕ เรื่อง ๒๕ เรื่อง ๒๕ เรื่อง 
ฝุายวิจัย/ 
สาขาวิชาฯ 

วิชาการ ทางวิชาการ และเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ 

๒.๑-๒ จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาต ิ

๒ เรื่อง ๒ เรื่อง ๒ เรื่อง ๒ เรื่อง ๒ เรื่อง 
ฝุายวิจัย/ 
สาขาวิชาฯ 

 ๒.๒ การส่งเสรมิและผลักดันการ
ด าเนินการบริการวิชาการ 

๒.๒-๑ จ านวนโครงการบริการวิชาการที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานสิิต ชุมชน 
และ/หรือสังคม 

๓ โครงการ ๔ โครงการ ๕ โครงการ ๕ โครงการ ๕ โครงการ 
ฝุายบริการ
วิชาการ 

๓. การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

๓.๑ การส่งเสรมิและผลักดันการ
ด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร 

๓.๑-๑ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ร้อยละ ๒๐ 
ของผู้ที่ครบก าหนดและยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ฝุายบรหิาร/สาขา
วิชาฯ 

  ๓.๑-๒ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ระดับรองศาสตราจารย/์
ศาสตราจารย ์

ร้อยละ ๑๐ 
ของผู้ที่ครบก าหนดและยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ฝุายบรหิาร/สาขา
วิชาฯ 



 

 ๒๐ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 ๓.๒ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองคก์ร ๓.๒-๑ กิจกรรมส่งเสรมิจรยิธรรม/
วัฒนธรรมองค์กร 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ฝุายบรหิาร 

  ๓.๒-๒ ความสุขของบุคลากรในองค์กร - - ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี ฝุายบรหิาร 
 ๓.๓ การสร้างระบบการสรรหา รกัษาไว้ 

ใช้งาน และพัฒนา 
๓.๓-๑ การจดัท าแผนอัตราก าลัง 
(คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน) 

๑ ฉบับ ๑ ฉบับ ๑ ฉบับ ๑ ฉบับ ๑ ฉบับ ฝุายบรหิาร 

  ๓.๓-๒ ความพึงพอใจในงานของคณาจารย์
และบุคลากร  

- - ระดับมาก ระดับมาก ระดับมาก ฝุายบรหิาร 

  ๓.๓-๓ จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 

- - ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๔๐ ฝุายบรหิาร 

  ๓.๓-๔ จ านวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม  - - ร้อยละ ๕๐ ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๗๐ ฝุายบรหิาร 

๔. การมีส่วนร่วมและ
การรับผิดชอบต่อสังคม 

๔.๑ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดย
กระบวนการบรูณาการระหว่างการวิจัย 

๔.๑-๑ จ านวนชุมชนเปูาหมายที่มสี่วนร่วม
ในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

๑ ชุมชน ๑ ชุมชน ๑ ชุมชน ๑ ชุมชน ๑ ชุมชน 
ฝุายบริการ

วิชาการ/สาขาวิชา 
 กับการเรยีนการสอนหรือการบริการ

วิชาการ 
๔.๑-๒ จ านวนโครงการบริการแบบบูรณา
การสาขาวิชา 

๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ ๑ โครงการ 
ฝุายบริการ

วิชาการ/สาขาวิชา 
๕. การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ 

๕.๑ พัฒนาระบบจัดการตามเกณฑ์ 
EdPEx 

๕.๑-๑ กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(KM) 
การขับเคลื่อนระบบงาน 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ฝุายบรหิาร 

บริหารจัดการภายใน  ๕.๑-๒ จ านวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมประเมิน
ตนเองตามเกณฑ์ โดย Internal assessor  

๑๐ คน ๑๐ คน ๑๐ คน ๑๐ คน ๑๐ คน ฝุายบรหิาร 

 
 



 

 ๒๑ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.) 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

  ๕.๑-๓ รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 
และแผนยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรงุ  

- - ๑ ฉบับ ๑ ฉบับ ๑ ฉบับ ฝุายบรหิาร 

  ๕.๑-๔ จ านวนฐานข้อมูลที่แล้วเสร็จ - - ๑ ฐาน ๑ ฐาน ๑ ฐาน งานฐานข้อมูล 

 ๕.๒ การบริหารจัดการด้านการเงนิให้มี
ประสิทธิภาพ 

๕.๒-๑ จ านวนเงินรายไดค้งเหลือ - - ไม่น้อยกว่าปี
ที่ผ่านมา 

- - ฝุายบรหิาร 

 



 

 ๒๒ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

สว่นที่ ๔ 
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
  กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้เรียนท่ีมีศักยภาพ  
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ ๑.๑-๑ จัดสรรทนุการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี (๒ ทนุ) 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ ๑.๑-๒ จัดสรรทนุการศึกษาส าหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าเรียนในในระดับป.โท/เอก (แผน ก) (๒ ทุน) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑ การสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรบัผู้เรยีนที่มีศักยภาพสูงในระดับบัณฑิตศึกษา   ฝุายบณัฑิตศึกษา ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  
๒ การพัฒนากระบวนการคัดเลือกผูเ้รียนท่ีมีคณุภาพในระดับปริญญาตรี  ฝุายวิชาการ ม.ค.-มิ.ย. ๖๑  

 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ การพัฒนาทักษะของนิสิตให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและอัตลกัษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ ๑.๒-๑ ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหน่ึงในรอบ ๑ ปี (ร้อยละ ๑๐๐) 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ ๑.๒-๒ การเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning (ร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ที่ได้รับการเสรมิสรา้ง) 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ ๑.๒-๓ การจัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning ในทุกหลักสูตร (ร้อยละ ๘๐ แตล่ะรายวิชาในหลักสูตร) 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ ๑.๒-๔ ร้อยละของนิสิตแต่ละหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา หรือพัฒนาสังคม (ร้อยละ ๘๐) 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ที่ ๑.๒-๕ ร้อยละของนิสิตที่ไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการโดยเสริมหลักสูตร (ร้อยละ ๑๐๐) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
 ๓ โครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภ์ ช้ันหนึ่ง  
๒๖,๐๐๐ ฝุายวิชาการ ม.ค.-มี.ค.๖๑  

  



 

 ๒๓ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๔ โครงการเสรมิสร้างสมรรถนะทางวิชาการ  

- การสร้างเสรมิศักยภาพการเรียนในรายวิชาพื้นฐานส าหรับนิสติระดับปริญญาตรี 
- ทักษะการสืบค้นข้อมลู และการเขียนเชิงวิชาการส าหรับนิสติใหม่ระดับบณัฑิตศึกษา 
- การเข้าร่วมประชุมวิชาการ/ น าเสนอผลงานทางวิชาการหรือนวัตกรรมของนิสติระดับปรญิญาตร ี
- การเข้าร่วมและน าเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับบัณฑติศึกษา 
- การบรรยายพิเศษ (วิทยากรผู้เชีย่วชาญจากต่างประเทศ) 
- ความรู้เบื้องต้นทางเวชศาสตร์ใตน้้ าและความดันบรรยากาศสูงส าหรับพยาบาล/การปฐมพยาบาลผู้ทีไ่ด้รับ
สารพิษ/สัตวม์ีพิษทางทะเล 
- การเพิ่มสมรรถนะของนิสิตระดบับัณฑิตศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ (การอบรมจรยิธรรมการ
วิจัย การใช้ระบบไอทีสิส (iThesis) และการเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
ฯลฯ) 
- การไปพัฒนาการวิจัยนสิิตปริญญาเอกกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

 ฝุายวิชาการ/ 
ฝุายบณัฑิตศึกษา 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

๕ โครงการเสรมิทักษะการท างานในความหลากหลายทางวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเปน็สากล 
- โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Day) 
- ร่วมท ากิจกรรมทางวิชาการกับอาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing, Dali University P.R. China,  
ThaiGO – Finnish-Thai network ประเทศฟินแลนด์, School of Nursing, Wenzhou Medical University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน, Aalesund University College Faculty of Health Sciences ประเทศนอร์เวย ์
- การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนสิิตระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา กับ School of Nursing, 
Dali University, P.R. China, Wenzhou Medical University, School of Nursing ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน, STIKes BUKI LUHUR CIMAHI สาธารณรัฐอินโดนีเซยี 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของอาจารย์ 

 ฝุายกิจการนิสติ/ 
ฝุายวิเทศสัมพันธ์/ 

ฝุายวิชาการ 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

๖ โครงการเตรยีมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาในโครงการบณัฑิตรักถิ่น/โครงการ ผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนในจังหวัดชายแดนตามรอยสมเด็จย่า/โครงการทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ส าหรับนสิิตกมัพูชา 

๑๐,๐๐๐ ฝุายวิชาการ/ 
ฝุายวิเทศสัมพันธ์ 

ก.ค.-ก.ย.๖๑  

๗ โครงการอบรม/สัมมนาการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 

 ฝุายวิชาการ/ 
ฝุายบณัฑิตศึกษา 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  



 

 ๒๔ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๘ โครงการพัฒนาจติอาสาบริการแกส่ังคมส าหรับนสิิตปรญิญาตรี และนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา  ฝุายกิจการนิสติ/ 

ฝุายบณัฑิตศึกษา/ 
หลักสตูระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๓ เสรมิสร้างทักษะทางสังคมและการใชช้ีวิตที่เหมาะสมกับบรรทัดฐานของสังคมไทยตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ๑.๓-๑ กิจกรรมสร้างเสริมทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคมเพื่ออนาคต (ร้อยละ ๒๕ ของนิสิตทีผ่่านกิจกรรม) 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ๑.๓-๒ จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิด้านศลิปะ วัฒนธรรม ศาสนา หรือกีฬา (๒ โครงการ/กจิกรรม) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๙ โครงการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจผู้รับบริการแก่ผู้ส าเร็จการศกึษาในระดับปรญิญาตร ี ๒๔,๐๐๐ ฝุายกิจการนิสติ เม.ย.-มิ.ย.๖๑  

๑๐ โครงการเสรมิสร้างทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั แก่นิสิตชั้นปีที ่1  ฝุายกิจการนิสติ ส.ค.๖๑  
๑๑ โครงการการดูแลสุขภาพทางเลือกวิถีพุทธ นิสิตหลักสตูรพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต 

 สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบตัชุิมชน 
 สาขาวิชาการพยาบาล

ชุมชน 
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

๑๒ กิจกรรมสร้างความตระหนักในปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและประยกุต์ใช้ในการดูแลสุขภาพ   สาขาวิชาการพยาบาล
ชุมชน 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๔ สร้างความเข้มแขง็ของเครือข่ายศิษย์เก่า 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ๑.๔-๑ จ านวนโครงการ/ กิจกรรมของสมาคมศิษย์เกา่ อย่างน้อย ๑ โครงการ/ กิจกรรม 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑๓ แผนการด าเนินงานประจ าปีของสมาคมศิษย์เก่า  

การรับสม้ครสมาชิก/การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า 
 ศิษย์เก่า/ฝุายกิจการนิสติ ต.ค.60-ก.ย.61  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและการบริการวิชาการ 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ การส่งเสริมและผลักดันที่สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ท าวิจัย ผลติผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่ในระดับนานาชาต ิ
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์   ๒.๑-๑ จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติ (๒๕ เรื่อง) 
            ๒.๑-๒ จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (๒ เรื่อง) 



 

 ๒๕ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑๔ โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ การเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสุน ๗๐,๐๐๐ ฝุายวิจัย ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  
๑๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เพือ่พัฒนาโครงร่างวิจัยร่วมกับแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๔๐,๐๐๐ ฝุายวิจัย ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  
๑๖ โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคและทักษะการเขียนบทความเพื่อให้ได้ตอบรับตีพิมพ ์ ๒๐,๐๐๐ ฝุายวิจัย ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  
๑๗ โครงการน าเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ๕๐๐,๐๐๐ ฝุายวิจัย/สาขาวิชา ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  
๑๘ พัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ที่ทันสมยั  ฝุายวิจัย ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๒ การส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการบริการวชิาการ 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  ๒.๒-๑ จ านวนโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน และ/หรือสังคม (๕ โครงการ) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑๙ โครงการเสรมิสร้างศักยภาพการปอูงกันพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นที่มีความพิการทางการได้ยิน ครั้งท่ี ๕ ๒๐,๔๐๐ สาขาวิชาการพยาบาล

ชุมชน 
ต.ค.-ธ.ค.๖๐  

๒๐ โครงการเยาวชนช่วยชีวิตสมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้ ครั้งท่ี ๑๖ ๒๗,๓๐๐ สาขาวิชาการพยาบาล
ชุมชน 

ก.ค.-ก.ย.๖๑  

๒๑ โครงการอบรมระยะสั้น ๔ เดือน วิกฤตทารกแรกเกดิ จากค่าลงทะเบียน สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ก.พ.-พ.ค.๖๑  
๒๒ โครงการอบรมระยะสั้น ๔ เดือน การผดุงครรภ ์ จากค่าลงทะเบียน สาขาวิชาการพยาบาล

มารดาฯ 
ก.พ.-พ.ค.๖๑  

๒๓ โครงการอบรมระยะสั้น ๔ เดือน หลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล จากค่าลงทะเบียน สาขาวิชาการบรหิารการ
พยาบาล 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

๒๔ โครงการอบรมระยะสั้น ๒ เดือน เวชปฏิบัติทั่วไปส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา จากค่าลงทะเบียน สาขาวิชาการพยาบาล
ชุมชน 

เม.ย.-ม.ิย.๖๑  

๒๕ โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการส าหรบัพยาบาลเวชปฏิบตัิ เรื่อง การพยาบาลเวชปฏิบตัิทันยุค ครั้งที่ ๗ จากค่าลงทะเบียน สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน พ.ค.-ก.ค.๖๑  
๒๖ โครงการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยส าหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ ๕ จากค่าลงทะเบียน ผศ.ดร.นิสากร  

กรุงไกรเพชร 
พ.ย.๖๐  

๒๗ โครงการอบรมพยาบาลอาชีวอนามัยส าหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ ๖ จากค่าลงทะเบียน ผศ.ดร.นิสากร  
กรุงไกรเพชร 

ม.ค.-ก.พ.๖๑  



 

 ๒๖ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๒๘ โครงการ Strong Heart  Smart Health : Happiness for work life จากค่าลงทะเบียน สาขาวิชาสุขภาพจติฯ พ.ค.61  
๒๙ โครงการประชุมวิชาการ การคลอดธรรมชาติ   จากค่าลงทะเบียน สาขาวิชาการพยาบาล

มารดาฯ 
พ.ค.๖๑  

๓๐ โครงการประชุมวิชาการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการปูองกันภาวะแทรกซ้อนของผู้ปุวยโรคหลอดเลือด จากค่าลงทะเบียน ดร.สายฝน  ม่วงคุ้ม มิ.ย.๖๑  
๓๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๙ จากค่าลงทะเบียน ฝุายบริการวิชาการ ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  
๓๒ โครงการประชุมวิชาการ “การพยาบาลชุมชน” จากค่าลงทะเบียน สาขาวิชาการพยาบาล

ชุมชน 
มี.ค.-มิ.ย.61  

๓๓ โครงการก้าวเดินอย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากการหกล้ม 191,550 (งบสปสช 
และเทศบาลเมือง

แสนสุข) 

ผศ.ดร.นัยนา พิพัฒน์
วณิชชา 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

๓๔ โครงการชาวแสนสุขยุคใหม่ใส่ใจสง่เสริมสุขภาพกระดูกและกล้ามเนือ้ ๗๖,๐๐๐ (งบสปสช 
และเทศบาลเมือง

แสนสุข) 

ผศ.ดร.นิภาวรรณ  
สามารถกิจ 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

๓๕ การจัดท าวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ปีละ ๔ เล่ม) และพัฒนาวารสารเขา้สู่ฐานข้อมูล ACI ๒๔๐,๐๐๐ ฝุายบริการวิชาการ ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๑ การส่งเสริมและผลักดันการด าเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร  
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  ๓.๑-๑ การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ร้อยละ ๒๐) 
          ๓.๑-๒ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารยร์ะดบัรองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ (ร้อยละ ๑๐)  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๓๖ แผนพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ระดับสาขาและคณะฯ  งานบริหารบุคคล/

ประธานสาขาวิชา 
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

๓๗ กลไกการก ากับติดตามและสนับสนุนการเข้าสูต่ าแหน่งวิชาการของคณาจารย์  ประธานสาขาวิชา ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  
๓๘ แผนพัฒนาตนเองรายบุคคลของบคุลากรสายสนับสนุน  งานบริหารบุคคล/ 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

 



 

 ๒๗ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 กลยุทธ์ที่ ๓.๒ การเสรมิสร้างวัฒนธรรมองคก์ร 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  ๓.๒-๑ กิจกรรมสง่เสริมจริยธรรม/วัฒนธรรมองค์กร (๑ ครั้ง) 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  ๓.๒-๒ ความสุขของบุคลากรในองค์กร (ระดบัดีขึ้นไป) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๓๙ โครงการส่งเสริมและพัฒนาจรรยาบรรณของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   ฝุายบรหิาร ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  
๔๐ โครงการพัฒนาคณุภาพบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนองค์กร (OD) : การสื่อสารในองค์กร ๘๐๐,๐๐๐ ฝุายบรหิาร ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  
๔๑ Happy workplace   ฝุายบรหิาร ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

 
 กลยุทธ์ที่ ๓.๓ การสร้างระบบการสรรหา รกัษาไว้ ใช้งาน และพัฒนา 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ๓.๓-๑ การจัดท าแผนอัตราก าลัง (คณาจารย์และบคุลากรสายสนับสนุน) (๑ ฉบับ) 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ๓.๓-๒ ความพึงพอใจในงานของคณาจารย์และบุคลากร (ระดับมาก) 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ๓.๓-๓ จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการทีส่ามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (ร้อยละ ๒๐) 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ๓.๓-๔ จ านวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ ๕๐) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๔๒ ส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรในการท างาน  ฝุายบรหิาร ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  
๔๓ การพัฒนาแผนอัตราก าลังบุคลากร  ฝุายบรหิาร ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  
๔๔ โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ    ฝุายวิเทศสัมพันธ์ ก.ค.-ก.ย.๖๑  
๔๕ โครงการการพัฒนาศักยภาพคณาจารยส์ู่ความเป็นสากล  ฝุายวิเทศสัมพันธ์ ต.ค.-ธ.ค.๖๐  
๔๖ โครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ 752,000 งานบริหารบุคคล ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒๘ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม 
 กลยุทธ์ที่ ๔.๑ สร้างความเข้มแขง็ของชุมชนโดยกระบวนการบรูณาการระหว่างการวจิัยกับการเรยีนการสอนหรือการบรกิารวิชาการ 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ๔.๑-๑ จ านวนชุมชนเปูาหมายที่มสี่วนร่วมในการส่งเสรมิสุขภาพประชาชน (๑ ชุมชน) 
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ ๔.๑-๒ จ านวนโครงการบริการแบบบรูณาการสาขาวิชา (๑ โครงการ) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๔๗ โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตชุมชนไทยออยล ์  สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  
๔๘ โครงการบริการส่งเสริมสุขภาพผูส้งูอายุ ครั้งท่ี ๒๗ ๕๐,๐๐๐ สาขาวิชาการพยาบาลผูสู้งอาย ุ ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  
๔๙ กิจกรรมรณรงค์การลด ละเลิกบุหรี่  ฝุายกิจการนิสติ/ 

ฝุายวิชาการ 
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

๕๐ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในตนเพื่อการลดการใช้สารเสพติด  สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

๕๑ โครงการส่งเสริมทักษะผู้ปกครอง/ผู้ดูแลในการดูแลด้านจติสังคมในเด็กวัยเรยีน  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 
/สาขาวิชาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวช 

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

๕๒ กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมการดูแลสุขภาพสตรีในระยะตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสีย่งและภาวะแทรกซ้อน  สาขาวิชาการพยาบาลมารดา 
ทารก และการผดุงครรภ ์

ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน 
 กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาระบบจัดการตามเกณฑ์ EdPEx 
  ตัวช้ีวดักลยุทธ์  ๕.๑-๑ กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ (KM) การขับเคลือ่นระบบงาน (๑ ครั้ง) 
          ๕.๑-๒ จ านวนผู้ที่เข้าร่วมกจิกรรมประเมินตนเองตามเกณฑ์ โดย Internal assessor (๑๐ คน) 
          ๕.๑-๓ รายงานผลการด าเนนิงานในรอบปี และแผนยุทธศาสตร์ ฉบับปรับปรุง (๑ ฉบับ) 
          ๕.๑-๔ จ านวนฐานข้อมูลที่แล้วเสร็จ (๑ ฐาน) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๕๓ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอนและการวิจยั  คณะกรรมการ KM ต.ค.๖๐-มิ.ย.๖๑  
๕๔ โครงการเตรยีมความพร้อมส าหรบัการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ฝุายบรหิาร เม.ย.-ก.ย.๖๑  



 

 ๒๙ แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๕๕ โครงการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ฝุายบรหิาร ต.ค.-ธ.ค.๖๐  
๕๖ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ จัดท าแผนปฏิบัติงาน และถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๐,๐๐๐ ฝุายบรหิาร ก.ค.๖๑  

๕๗ พัฒนาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 
- ระบบฐานข้อมูลนสิิตและศิษยเ์กา่ - ระบบฐานข้อมูลภาระงานสอน 
- ฐานข้อมูลนวัตกรรมการพยาบาล   

 งานฐานข้อมูล ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  

 
 กลยุทธ์ที่ ๕.๒ การบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธภิาพ  
  ตัวช้ีวัดกลยุทธ์  ๕.๒-๑ จ านวนเงนิรายได้คงเหลือ (ไม่น้อยกว่าปีท่ีผา่นมา)  

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๕๘ โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การเงิน  คณบด/ีรองคณบดี/ 

งานบริหารการคลัง 
ต.ค.๖๐-ก.ย.๖๑  






