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การดาเนินงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะฯ มีการดาเนินการเกี่ยวกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยมีลาดับ ดังนี้
1. วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 นาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ไตรมาสที่ 2 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 4/2563 เพื่อพิจารณา
2. วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 –เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ไตรมาสที่ 2 ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณา
3. วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นาเสนอ (ร่าง) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” และนาเสนอผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 9 เดือน (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 –
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) ไตรมาสที่ 3 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 เพื่อ
พิจารณา
4. วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนการดาเนินงานโครงการ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์
6. วันอาทิตย์ที่ 13 ถึงวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ณ
เป็กกี้ โคฟ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
7. วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” และ
จัดทา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8. วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ประชุมผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์และจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้อง
ประชุมนพรัตน์ ชั้น 6 อาคาร ผศ.นพรัตน์ ผลาพิบูลย์
9. วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) พร้อมแนบ file ข้อมูลที่ได้จากการ
ประชุมฯ ให้ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมข้อมูล (หากมี)
10. วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รวบรวมข้อมูล (เพิ่มเติม) จากผู้บริหาร เพื่อจัดทา (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11. วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รายงานความก้าวหน้าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาล
ศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 เพื่อทราบ
12. วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นาเสนอผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) ต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 เพื่อพิจารณา
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13. วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นําเสนอผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 –เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) ตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 6/2563 เพื่อพิจารณา
14. วันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รวบรวมขอมูลจากผูบริหาร และจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563-2566 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2564)
15. วันจันทรที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) พรอมแนบ file (ราง) แผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําป คณะพยาบาลศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหผูบริหาร เพื่อ
พิจารณา
16. วันศุกรที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) พรอมแนบ file (ราง) แผน
ยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2563-2566 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2564) ถึง
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเกี่ยวกับ (ราง) แผนดังกลาว
17. วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเกี่ยวกับ (ราง) แผนยุทธศาสตรฯ
จากคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน พรอมทั้งปรับ (ราง) แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ.2563-2566 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2564) ตามขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
18. วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นําเสนอ (ราง) แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ.2563-2566 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2564) ตอคณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร เพื่อ
พิจารณา (หนังสือเวียนพิจารณาที่ อว 8106.2/ว 014 ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2563)
19. วันศุกรที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นําเสนอ (ราง) แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
บูรพา พ.ศ.2563-2566 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2564) ตอคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร เพื่อ
พิจารณา (หนังสือเวียนพิจารณาที่ อว 8106/ว 2818 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563)
20. วันศุกรที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564 สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) พรอมแนบ file แผนยุทธศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563-2566 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ พ.ศ. 2564) ถึงคณาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน เพื่อทราบ
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ส่วนที่ 1
บทนา
ประวัติความเป็นมา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
พ.ศ. 2525 ซึ่งขณะนั้นเป็นคณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และได้โอนมาสังกัด
มหาวิทยาลัยบูรพา ในปี พ.ศ. 2533 เมื่อมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการสถาปนาให้เป็น
มหาวิทยาลัยบูรพาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา
พันธกิจหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มี 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ที่คณะ
พยาบาลศาสตร์จัดทาขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมของคณาจารย์และบุคลากร และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย องค์กรวิชาชีพ และชุมชน มีการจัดทา
แผนปฏิบัติงานประจาปี พร้อมทั้งกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและนาผลการดาเนินงานมาปรับปรุงและ
พัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
ใช้เป็นกรอบกาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับในองค์กร และเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารและเกิดการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสามารถนาไปปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายที่องค์กรกาหนดไว้ต่อไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์ :
สถาบันผลิตพยาบาลชั้นนา 1 ใน 100 ของเอเซียที่เน้นการพยาบาลแบบพหุวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
คาอธิบายวิสัยทัศน์
: 1 ใน 100 ของเอเซีย หมายถึง คณะฯ เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้รับการจัดอันดับในระดับภูมิภาค
เอเชียตามการประเมินจาก 9 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ ร้อยละ 30
2. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ร้อยละ 20
3. การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 15
4. อัตราส่วนเอกสารงานวิจัยต่ออาจารย์ ร้อยละ 15
5. ทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิต ร้อยละ 10
6. สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ ร้อยละ 2.5
7. สัดส่วนอาจารย์ต่างชาติ ร้อยละ 2.5
8. สัดส่วนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้ามาเรียนในคณะฯ ร้อยละ 2.5 และ
9. สัดส่วนนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ไปเรียนต่างประเทศ ร้อยละ 2.5
: การพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Nursing) หมายถึง เป็นการพยาบาลที่เน้นการดูแล
สุขภาพผู้ใช้บริการที่คานึงถึงบริบทของชุมชน โดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะในการดูแลตนเองของผู้ใช้บริการ
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: พหุวัฒนธรรม หมายถึง คณะฯ ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทางานเป็นทีมร่วมกับบุคคลอื่นๆ และให้
การพยาบาลบุคคลที่มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น ภาษา ศาสนา สัญชาติ ฯลฯ อย่างผสมผสานกลมกลืนกัน
พันธกิจ :
1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและการทางานเป็นทีม สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นสากล และคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
2. สร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อสุขภาวะของบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และสังคม
3. ให้บริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ของชุมชนและสังคม ตลอดจนดารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
4. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพระดับสากล และพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
(ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อัตลักษณ์ :
เชี่ยวชาญการพยาบาล โดยเน้นสมรรถนะการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และเน้นการดูแลแบบพหุวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ :
เป็นผู้นาการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
ค่านิยมองค์กร :
NURSE: สร้างสรรค์ เป็นหนึง่ เดียว ยอมรับกัน รอบรู้ สู่ความเป็นเลิศ
N = Novelty สร้างสรรค์
หมายถึง บ่มเพาะ เติบโต และพัฒนา
U = Unity
เป็นหนึ่งเดียว หมายถึง มุ่งผลสัมฤทธิ์องค์กร และเกื้อกูลกัน
R = Respect ยอมรับกัน
หมายถึง ให้คุณค่า ไว้วางใจ และเชื่อใจกัน
S = Smart
รอบรู้
หมายถึง รู้ตนและรู้ทันโลก
E = Excellence สู่ความเป็นเลิศ หมายถึง สร้างความเชี่ยวชาญในงาน
หลักในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์ มีหลักการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในองค์กร ซึ่งจะทาให้
การปรับเปลี่ยนทิศทาง ภารกิจ วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม กับสภาพการณ์นั้น ๆ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดผลประทบทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรค เพื่อกาหนดทิศทาง
จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจน

แผนภูมิที่ 1 กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. ระดมความคิดเห็นในการกาหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
เป้าหมาย และตัวชี้วัด

6. ทบทวนผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในรอบปีที่
ผ่านมา และกาหนดกิจกรรม/โครงการที่จะดาเนินการในปีต่อไป

4. ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
และค่านิยมองค์กร

7. สรุป และยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ เสนอต่อ
ผู้บริหาร เพื่อให้ขอ้ คิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

3. ทบทวนสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และทบทวน SWOT

8. เสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณา

2. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในรอบปีที่
ผ่านมา

9. ปรับ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารคณะฯ (หากมี)

1. ศึกษานโยบายชาติ/ยุทธศาสตร์ของชาติ/
มหาวิทยาลัย/สภาการพยาบาล/กระทรวง/
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

10. นาเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะฯ เพือ่ พิจารณา

16. นาผลการวิเคราะห์การดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ในรอบปีปัจจุบัน ไปปรับปรุง/กาหนด
แนวทางดาเนินงานในรอบปีถัดไป

11. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แก่บุคลากรทุก
ระดับ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ

15. สรุป/วิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ในรอบ 1 ปี

12. ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และสรุปผล
การดาเนินงานรายไตรมาส
14. ทบทวน/ปรับแผนการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ในรอบครึ่งปี

13. ติดตาม/รายงานผล/วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์รายไตรมาส (ทุก 3 เดือน)
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ตารางที่ 1 แผนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566
ระยะเวลา
ผล
ใคร

การทบทวนและวางแผน (1-10)
เม.ย.-ก.ค.
ทบทวนการวางแผน/ขั้นตอน/กระบวนการ/การ
ดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
ผู้บริหาร

ถ่ายทอดแผน/ดาเนินงาน (11-12)
ก.ย-ส.ค.
กาหนดทิศทาง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เครื่องมือใน
การดาเนินงาน กาหนดกิจกรรมและผู้รบั ผิดชอบ
บุคลากรทุกระดับ/ทุกคน

กากับ/ติดตามและปรับแผน (13,14)
ต.ค.-ก.ย.

สรุป วิเคราะห์และวางแผนปรับปรุง (15,16)
พ.ค.-ก.ค.

กากับ ติดตามการดาเนินงานและปรับกิจกรรม

สรุปผล/วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร
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ส่วนที่ 2
สภาพปัจจุบัน
โครงสร้างองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งโครงสร้างองค์กร ออกเป็น 2 สานักงาน และ 1 ศูนย์วิจัย คือ
สานักงานจัดการศึกษา สานักงานคณบดี และศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก ตามแผนภูมิ
โครงสร้างองค์กร
1. สานักงานจัดการศึกษา แบ่งเป็น 7 สาขาวิชา ดังนี้
1.1 สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน
1.2 สาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
1.3 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
1.4 สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
1.5 สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
1.6 สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
1.7 สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
โดยกาหนดให้มีประธานสาขาวิชาตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0010/2555
เรื่อง การกาหนดตาแหน่งประธานสาขาวิชา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ทาหน้าที่ รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรของ
สาขาวิชานั้น ๆ
2. สานักงานคณบดี แบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน ดังนี้
2.1 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและการจัดการศึกษา
2.2 กลุ่มงานบริหารและการจัดการทั่วไป
โดยกาหนดให้มีหัวหน้ากลุ่มงานตามคาสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 524/2562 ลงวันที่ 21
มกราคม พ.ศ. 2562 ทาหน้าที่
1. รับผิดชอบ ควบคุม กากับ ติดตามการดาเนินงานของกลุ่มงาน
2. บริหารกิจการของกลุ่มงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน
3. ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก

คณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
คณะกรรมการบริหารคณะพยาบาลศาสตร์

สานักงานจัดการศึกษา
ปริญญาตรี
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรภาษาไทย)
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ศูนย์วิจัยและปฏิบัตกิ ารเพื่อการเรียนรู้
และพัฒนาเด็กเล็ก

สานักงานคณบดี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
และการจัดการศึกษา

กลุ่มงานบริหาร
และการจัดการทั่วไป

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรนานาชาติ
- สาขาวิชาการผดุงครรภ์
- สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
- สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
- สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต

หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)

-งานบริการการศึกษา(ปริญญาตรี)
-งานบริการการศึกษา(บัณฑิตศึกษา)
-งานประกันคุณภาพการศึกษา
-งานวิเทศสัมพันธ์
-งานกิจการนิสิต
-งานห้องปฏิบัตกิ ารทางการพยาบาล
-งานผลิตเอกสารและตารา
-งานสื่อ โสต ทัศนูปกรณ์
-งานบริหารการวิจยั
-งานบริการวิชาการ
-งานวารสารคณะพยาบาลศาสตร์
-งานประชาสัมพันธ์
-งานฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

-งานบริหารการคลัง
-งานบริหารพัสดุ
-งานธุรการและสารบรรณ
-งานบริหารบุคคล
-งานบริหารยานพาหนะ
-งานบริหารหอพัก
-งานช่วยอานวยการผู้บริหาร
-งานพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์
-งานบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
-งานแม่บ้าน
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โครงสร้างการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีคณบดีเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การ
ต่างประเทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารสานักงาน
คณบดี ประธานคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ประธานคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบัณฑิตศึกษา ประธานสาขาวิชา และประธานหลักสูตร ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงาน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการประจาคณะฯ

คณะกรรมการบริหารคณะฯ

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
และยุทธศาสตร์การต่างประเทศ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการบริ หารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต

คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารหอพัก

งานบริการการศึกษา (ปริญญาตรี)
งานสื่อโสต ทัศนูปกรณ์
งานห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
งานผลิตเอกสารและตารา

ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานสานักงานคณบดี
คณะกรรมการบริหารงาน
สานักงานคณบดี

ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานวิจยั
คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
- งานบริหารการวิจัย
- งานวารสารคณะฯ

ผู้ช่วยคณบดี

ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้
และพัฒนาเด็กเล็ก
คณะกรรมการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ
เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก

- งานกิจการนิสิต
- งานบริหารหอพัก

ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบัณฑิตศึกษา

ประธานคณะกรรมการ
บริหารงานบริการวิชาการ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

-คณะกรรมการฝ่ ายบริ การวิชาการ

- งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

- งานบริการวิชาการ

ประธานสาขาวิชา
- การพยาบาลชุมชน
- การพยาบาลมารดา ทารก และ
การผดุงครรภ์
- การพยาบาลผู้ใหญ่
- การบริหารการพยาบาล
- การพยาบาลผู้สูงอายุ
- การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
- การพยาบาลเด็ก
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- งานพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์
- งานบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- งานบริหารยานพาหนะ
- งานธุรการและสารบรรณ
- งานบริหารบุคคล
- งานบริหารการคลัง
- งานบริหารพัสดุ
- งานช่วยอานวยการผู้บริหาร
- งานฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานแม่บ้าน

- งานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
และศิษย์ เก่ าสัมพันธ์

11

สถานภาพด้านบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีบุคลากรทั้งสิ้น จานวน 128 คน แบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการ
จานวน 87 คน และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จานวน 41 คน โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 - 5
ตารางที่ 2 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา
จานวน
(คน)
5
18
56
8
87

ประเภท
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้ของส่วนงาน)
รวม

วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาเอก
1
4
3
15
29
27
8
41
46

ตารางที่ 3 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ประเภท
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้ของส่วนงาน)
รวม

จานวน
(คน)
5
18
56
8
87

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
ผศ.
3
3
11
27
25
8
38
39

รศ.
2
4
4
10

ตารางที่ 4 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา
ประเภท
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้ของส่วนงาน)
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
รวม

จานวน
(คน)
3
2
6
16
14
41

วุฒิการศึกษา
ต่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี
2
2
3
3
10
10
4
15
19

ป.โท
1
3
3
7

12

ตารางที่ 5 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งวิชาการ
ประเภท

จานวน
(คน)

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)
พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้ของส่วนงาน)
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
รวม

3
2
6
16
14
41

ตาแหน่งทางวิชาการ
ชานาญ ปฏิบัติ ชานาญ ชานาญ
งาน
การ
การ การพิเศษ
1
2
3
2
1
12
1
1
15
5
1

ปฏิบัติ
งาน
2
3
14
19

สถานภาพด้านนิสิต
ปีการศึกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนิสิต จานวนทั้งสิ้น 975 คน โดยแบ่งเป็น ระดับ
ปริญญาตรี จานวน 738 คน ระดับปริญญาโท จานวน 203 คน และระดับปริญญาเอก จานวน 34 คนรายละเอียดดัง
ตารางที่ 6
ตารางที่ 6 จานวนนิสิต จาแนกตามหลักสูตรและปีการศึกษาที่รับเข้า
หลักสูตร/สาขาวิชา
แบบเต็มเวลา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ
หลักสูตรนานาชาติ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
แบบไม่เต็มเวลา
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวช

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา
2563
2562
2561
2560
2559
2558

รวม

162
156
6
42
8
10

162
155
7
38
5
7

257
233
24
14
4
6

151
151
2
2
-

6
6
-

-

738
701
37
96
4
7
8
23

24
5
42
8
8
-

26
10
25
9
7
-

4
6
21
9
-

10
12
8
-

2
6
6
-

1
1
1

54
34
107
34
21
1
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หลักสูตร/สาขาวิชา
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและ
สุขภาพจิต
สาขาวิชาการผดุงครรภ์
สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
รวมระดับปริญญาตรี
รวมระดับปริญญาโท
รวมระดับปริญญาเอก
รวมทุกหลักสูตร

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา การศึกษา
2563
2562
2561
2560
2559
2558

รวม

6

4

5

4

-

-

19

11
9
162
84
5
251

5
162
63
10
235

7
257
35
6
298

151
14
10
175

6
6
2
14

1
1
2

23
9
738
203
34
975

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร SWOT
ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง : Strength / จุดอ่อน : Weakness)
จุดแข็ง : (Strength)
S 1. คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลสูงสุด 5 ปีการศึกษา
S 2. บัณฑิตสามารถให้บริการพยาบาลกับผู้ใช้บริการที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
S 3. มีเครือข่ายที่เข้มแข็งกับคณะพยาบาลศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น นอร์เวย์
ฟินแลนด์ อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา
S 4. บุคลากรทุกระดับมีความรับผิดชอบ เสียสละ และทุ่มเทในการทางานสูง
S 5. ทาเลที่ตั้ง อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก การคมนาคมสะดวก ใกล้กรุงเทพ ใกล้สนามบินแห่งชาติ
2 แห่ง ใกล้ทะเล ท่าเรือน้าลึก และกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
จุดอ่อน : (Weakness)
W 1. สัดส่วนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการและคุณวุฒิระดับปริญญาเอกต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
W 2. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในตาแหน่งผู้บริหาร อาจารย์ และสายสนับสนุน ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ (HRM HRD การรับอาจารย์ ภาระงานไม่เหมาะสม การธารงรักษา และการพัฒนา)
W 3. ผลงานการผลิตตาราหรือหนังสือ และผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ
น้อย
W 4. การจัดการความรู้ของคณะฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เท่าที่ควร
W 5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารยังไม่ครอบคลุม ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีประสิทธิภาพ
ยังไม่สามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น การเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา
W 6. กลยุทธ์การเงินยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ชัดเจน
W 7. มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในทุกหลักสูตรที่ได้ดาเนินการแล้ว แต่มีบางประเด็น
ที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่ (สิงหาคม พ.ศ.2561)
W 8. แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพตั้งอยู่ในระยะทางไกล มีจานวนจากัด และขาดแคลนอาจารย์พี่
เลี้ยงในแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการช่วยสอนภาคปฏิบัติ
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ปัจจัยภายนอก (โอกาส : Opportunity / ภาวะคุกคาม : Threat)
โอกาส : (Opportunity)
O 1. เป็นวิชาชีพที่มีความต้องการสูงทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน และเป็นสาขาขาด
แคลน
O 2. มีศิษย์เก่าที่มีคุณภาพกระจายอยู่ทั่วทั้งภายในและต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสในการจัดการ
เรียนการสอน และบริการวิชาการ
O 3. มีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นิสิตในทุกระดับ
O 4. นโยบายเขตพื้นที่ภาคตะวันออกของรัฐบาลทาให้เป็นโอกาสในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการด้านสุขภาพ
O 5. ชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกยอมรับและให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย
การบริการวิชาการอย่างเข้มแข็ง
ภาวะคุกคาม : (Threat)
T 1. คณะพยาบาลศาสตร์บางแห่งเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา on line ทาให้ดึงดูดผู้เรียนที่ต้องทางาน
ในเวลา
T 2. มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น
T 3. ระเบียบการบริหารงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ทาให้ไม่มีความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการของคณะฯ
T 4. การเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร ทาให้คณะฯ ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
T 5. จานวนผู้เข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาลดลง
กราฟการวิเคราะห์ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์

สรุปรวม
W1.72

O

2.00 1.58
1.50
1.00
0.50
0.00

1.21 S

1.47
T
จากการวิเคราะห์ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มีจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง และมีโอกาส
มากกว่าภาวะคุกคาม ดังนั้น ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์ อยู่ในสถานการณ์แบบผู้วิเคราะห์
(Analyzer) และกลยุทธ์ที่เหมาะสมคือ กลยุทธ์ปรับเปลี่ยน/พลิกฟื้น โดยใช้กลยุทธ์ที่แก้ไขจุดอ่อน และใช้โอกาสที่มีอยู่
พัฒนาคณะฯ ให้เต็มที่
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ จานวน 8 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
ที่เน้นการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการที่เน้นงานวิจัยและนวัตกรรมโดยตอบสนองนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของ
ครอบครัวและชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยในเขตพื้นทีภ่ าคตะวันออก
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นเลิศ “เก่ง ดี มีสุข”
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในทุกพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสื่อสารภายในองค์กรและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกภายนอกองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
ทีเ่ น้นการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ตอบสนองต่อสังคม เป็นที่
ต้องการของหน่วยงานสุขภาพทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 19 ตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐาน
การอุดมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตด้านการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในทุกกลุ่มวัยแบบพหุวัฒนธรรม
โดยเน้นทักษะศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบครูพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาสมรรถนะของนิสิตให้มีลักษณะใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต รักถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรม และจิต
สาธารณะ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ (ร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดที่ 1.1-2 ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องเชิงพื้นที่ (ร้อยละ 100)
ตัวชี้วัดที่ 1.1-3 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE/ EEC model (ร้อยละ
100)
ตัวชี้วัดที่ 1.1-4 จานวนหลักสตรมีปริญญาที่ได้รับการรับรองระดับสากล (เช่น AUN-QA, ABEST21 หรือ
WFME เป็นต้น) (1 หลักสูตร)
ตัวชี้วัดที่ 1.1-5 จานวนรายวิชา BUU-MOOCs (นับสะสม) (การใช้ยาสมเหตุผล กับการพยาบาลโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน) (2 รายวิชา)
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ตัวชี้วัดที่ 1.2 มีการจัดการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัดที่ 1.3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสมรรถนะและอัตลักษณ์ของบัณฑิต (ระดับดีขึ้นไป ค่า
คะแนน 3.51 จาก 5 คะแนน)
ตัวชี้วัดที่ 1.3-2 จานวนสถานประกอบการที่รับนิสิตเข้าร่วมโครงการ CWIE/ EEC model (5 สถาน
ประกอบการ)
ตัวชี้วัดที่ 1.3-3 ร้อยละของสถานประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกที่รับนิสิตเข้าร่วมโครงการ CWIE/ EEC
model (ร้อยละ 20)
ตัวชี้วัดที่ 1.3-4 จานวนผู้ใช้บริการ BUU-MOOCs (นับสะสม) (200 คน)
ตัวชี้วัดที่ 1.5-1 จัดสรรทุนการศึกษาสาหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี (2 ทุน)
ตัวชี้วัดที่ 1.5-2 จัดสรรทุนการศึกษาสาหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับป.โท/เอก (2 ทุน)
ตัวชี้วัดที่ 1.5-3 ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา, จานวนของนิสิตที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น (ร้อยละ 80/ 4 คน)
ตัวชี้วัดที่ 1.5-4 มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในทุกหลักสูตร (ร้อยละ 100)
ตัวชี้วัดที่ 1.5-5 จานวนหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของสังคมและรองรับการพัฒนา
ประเทศ (1 หลักสูตร)
ตัวชี้วัดที่ 1.5-6 จานวนหลักสูตรที่ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ตามระบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ การ
เรียนรู้ร่วมกับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL) (10 หลักสูตร)
ตัวชี้วัดที่ 1.5-7 จานวนหลักสูตรที่พัฒนาผู้ประกอบการหรือนวัตกร (1 หลักสูตร)
ตัวชี้วัดที่ 1.5-8 อัตราการได้งานทาของบัณฑิตในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 50)
ตัวชี้วัดที่ 1.5-9 จานวนบัณฑิตจิตอาสา (ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด) (ร้อยละ 10)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการที่เน้นงานวิจัยและนวัตกรรมโดยตอบสนองนโยบายไทยแลนด์
4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการที่เน้นงานวิจัย และนวัตกรรมที่ตอบสนองนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 18 ตัวชี้วัด
ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบของหน่วยงานบริหารงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ และตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก
กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
กลยุทธ์ที่ 2.3 เพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์ในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
และตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
กลยุทธ์ที่ 2.4 เพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิชาการ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.1-1 มีระบบช่วยเหลือ/ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ (1 ระบบ/
โครงการส่งเสริม)
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ตัวชี้วัดที่ 2.1-2 ร้อยละของโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่สาเร็จตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ (ร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดที่ 2.1-3 ร้อยละของคณาจารย์มาขอรับคาปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ร้อยละ 50)
ตัวชี้วัดที่ 2.1-4 ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์ที่มาขอรับคาปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ระดับดี ค่า
คะแนน 3.51 จาก 5 คะแนน)
ตัวชี้วัดที่ 2.2-1 ร้อยละของจานวนโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่ทาร่วมกับเครือข่าย (ร้อยละ 60)
ตัวชี้วัดที่ 2.2-2 ร้อยละของจานวนโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่ทาร่วมกับเครือข่ายได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ (ร้อยละ 60)
ตัวชี้วัดที่ 2.3-1 จานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ต่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงาน
(100,000 บาท/คน/ปี)
ตัวชี้วัดที่ 2.3-2 จานวนผลงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (2 ฉบับ)
ตัวชี้วัดที่ 2.3-3 พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกที่นาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 15 ผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์)
ตัวชี้วัดที่ 2.3-4 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายฯ ได้รับการอ้างอิง ใน Refereed Journal ต่อ
อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงาน (Paper Per Faculty) (ร้อยละ 5)
ตัวชี้วัดที่ 2.3-5 ร้อยละของการอ้างอิงต่องานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายฯ ได้รับการตีพิมพ์ (Citation Per
Paper) ในฐานข้อมูลของ Scopus/ISI/PubMed (ร้อยละ 5)
ตัวชี้วัดที่ 2.3-6 จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติ (25 ฉบับ)
ตัวชี้วัดที่ 2.3-7 จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (1 เรื่อง)
ตัวชี้วัดที่ 2.3-8 จานวนงานวิจัย (สะสม) ที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างชาติ (5 เรื่อง)
ตัวชี้วัดที่ 2.3-9 จานวนงานวิจัย (สะสม) ที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างชาติที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล
Scopus/ISI............. (1 เรื่อง)
ตัวชี้วัดที่ 2.3-10 จานวนงานวิจัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus/ISI ควอไทล์ 1 หรือ 2 (5 เรื่อง)
ตัวชี้วัดที่ 2.4-1 จานวนตารา (4 เล่ม)
ตัวชี้วัดที่ 2.4-2 จานวนเงินทุนที่ได้รับในการผลิตตาราหรือหนังสือ (150,000 บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของครอบครัว
และชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งเสริมและผลักดันองค์ความรู้ไปสู่การประยุกต์ในการสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนของ
ครอบครัว เพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 9 ตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3.1 การจัดโครงการทีต่ อบสนองความต้องการกับการดูแลสุขภาพชุมชนเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับเครือข่ายของท้องถิ่น ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก รวมทั้งความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3.3 ศูนย์บริการวิชาการเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเขตพื้นทีภ่ าค
ตะวันออก โดยเน้นชุมชนเป็นฐาน
กลยุทธ์ที่ 3.4 บูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับพันธกิจอื่นของคณะพยาบาลศาสตร์
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จานวนชุมชนทีม่ ีความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการดูแลสุขภาพ (อย่างน้อย 1 ชุมชน)
ตัวชี้วัดที่ 3.2-1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือผู้ใช้บริการในชุมชน (บุคคล/ครอบครัว/ชุมชน/องค์กรภาครัฐ/
ภาคเอกชน) ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งในเขตพื้นทีภ่ าคตะวันออก และต่างประเทศ (อย่างน้อย 3 เครือข่าย)
ตัวชี้วัดที่ 3.2-2 จานวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ (3 หลักสูตร)
ตัวชี้วัดที่ 3.2-3 จานวนแรงงานที่เข้ารับการรับรองสมรรถนะ (Re-skill/ Up-skill) (80 คน)
ตัวชี้วัดที่ 3.3-1 ศูนย์ให้บริการหรือแหล่งเรียนรู้ด้านการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในเขต
พื้นที่ภาคตะวันออก โดยเน้นชุมชนเป็นฐาน (1 ศูนย์)
ตัวชี้วัดที่ 3.3-2 จานวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่มีการดาเนินงานตามรูปแบบ EEC model
(1 หลักสูตร)
ตัวชี้วัดที่ 3.4-1 จานวนโครงการพัฒนากิจกรรมสัมพันธ์แบบบูรณาการสาขาวิชา (1 โครงการ)
ตัวชี้วัดที่ 3.4-2 จานวนโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเขตพื้นที่ภาคตะวันออก (1 โครงการ)
ตัวชี้วัดที่ 3.4-3 จานวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาชุมชนภาคตะวันออก (10 โครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
คณะพยาบาลศาสตร์ ให้ความสาคัญกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์และ
พัฒนา ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด
ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ปรับ และประยุกต์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นหรือความ
เป็นไทยในการดูแลสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.2 เสริมสร้างความเข้าใจและปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ สืบสาน ปรับ และ
ประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จานวนข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในภาคตะวันออก
ตัวชี้วัดที่ 4.2-1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านอนุรักษ์ สืบสาน ปรับและประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 4.2-2 จานวนโครงการศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา กีฬา
ตัวชี้วัดที่ 4.2-3 จานวนโครงการที่นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาส่วนงาน และวิธีการทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นเลิศ “เก่ง ดี มีสุข”
คณะพยาบาลศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ
ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ 19 ตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงาน (Career ladder) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ตอบสนองพันธกิจหลักของคณะฯ 4 ด้าน
กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace)

19

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 5.1-1 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ (มี)
ตัวชี้วัดที่ 5.1-2 การเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
(คณาจารย์ผ่านการอบรม ร้อยละ 100)
ตัวชี้วัดที่ 5.2-1 สัดส่วนอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก (60:40)
ตัวชี้วัดที่ 5.2-2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ
โดยผ่านระบบการเตรียมเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (ตามแผน) (ร้อยละ 100)
ตัวชี้วัดที่ 5.2-3 การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ร้อยละ 80 ของผู้ที่ครบ
กาหนดเวลาและยื่นขอกาหนดตาแหน่ง)
ตัวชี้วัดที่ 5.2-4 การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ (ร้อยละ 70 ของผู้ที่ครบ
กาหนดเวลาและยื่นขอกาหนดตาแหน่ง)
ตัวชี้วัดที่ 5.2-5 การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ระดับศาสตราจารย์ (ร้อยละ 60 ของผู้ที่ครบ
กาหนดเวลาและยื่นขอกาหนดตาแหน่ง)
ตัวชี้วัดที่ 5.2-6 บุคลากรสายสนับสนุนได้รับกาหนดตาแหน่งชานาญการ (5 คน)
ตัวชี้วัดที่ 5.3-1 จานวนงบประมาณที่สนับสนุนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (1,000,000 บาท)
ตัวชี้วัดที่ 5.3-2 จานวนชั่วโมงที่เข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง)
ตัวชี้วัดที่ 5.3-3 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน (5 โครงการ)
ตัวชี้วัดที่ 5.4-1 ผลการประเมินระดับคุณธรรมของบุคลากร (ระดับมาก)
ตัวชี้วัดที่ 5.4-2 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร (1
โครงการ)
ตัวชี้วัดที่ 5.4-3 จานวนอุบัติการณ์ ของข้อร้องเรียนการอุทธรณ์ ต่ออาจารย์และบุคลากร (ไม่มี)
ตัวชี้วัดที่ 5.5-1 ผลการประเมินระดับความสุขในการทางานของบุคลากร (ระดับมาก)
ตัวชี้วัดที่ 5.5-2 ผลการประเมินความเสียงต่อสุขภาพ (Health Hazards) ของสภาพแวดล้อมการทางาน
(Working environment) (ระดับปลอดภัย)
ตัวชี้วัดที่ 5.5-3 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว (ร้อยละ 2)
ตัวชี้วัดที่ 5.5-4 จานวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความยั่งยืน (5 กิจกรรม)
ตัวชี้วัดที่ 5.5-5 การลดลงของปริมาณการเกิดขยะในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทียบจากปี 63 (ร้อยละ 20)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 21 ตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 6.2 เพิ่มรายรับของคณะฯ โดยใช้วิธีการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เชื่อมโยงใน 4 พันธกิจและสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
กลยุทธ์ที่ 6.4 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 6.1-1 มีระบบตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมภายในคณะ (มี)
ตัวชี้วัดที่ 6.1-2 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการอย่างคุ้มค่าคุ้มทุนและได้ผลตามตัวชี้วัดของโครงการ
(ร้อยละ 80)
ตัวชี้วัดที่ 6.1-3 จานวนอุบัติการณ์ของข้อร้องเรียน การอุทธรณ์ ต่อผู้บริหารทุกระดับ (ไม่มี)
ตัวชี้วัดที่ 6.1-4 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของตนเอง (ร้อยละ 90)
ตัวชี้วัดที่ 6.2-1 ร้อยละรายจ่ายค่าสาธารณูปโภคของคณะฯ ลดลง (ร้อยละ 3)
ตัวชี้วัดที่ 6.2-2 ร้อยละของรายได้จากโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่คณะฯ เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5)
ตัวชี้วัดที่ 6.2-3 จานวนส่วนงานที่มีการเติบโตของเงินรายได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4
ตัวชี้วัดที่ 6.2-4 จานวนส่วนงานที่ผ่านเกณฑ์ NI – 12 (Net Income 12%)
ตัวชี้วัดที่ 6.2-5 การลดลงของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบจากปี 63 (ร้อยละ 5)
ตัวชี้วัดที่ 6.2-6 การลดลงของปริมาณการใช้น้าประปาของทุกส่วนงานเทียบจากปี 63 (ร้อยละ 5)
ตัวชี้วัดที่ 6.3-1 ระบบการจัดการความรู้ (มี)
ตัวชี้วัดที่ 6.3-2 มีองค์ความรู้ใหม่ที่ส่งเสริม 4 พันธกิจหลัก (2 เรื่อง)
ตัวชี้วัดที่ 6.4-1 การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ที่ระดับ 200 คะแนน ภายในปี 2565
ตัวชี้วัดที่ 6.4-2 ร้อยละของบุคลากรทุกสายงานที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
(EdPEx/AUN-QA) (ร้อยละ 100)
ตัวชี้วัดที่ 6.4-3 กิจกรรมประเมินตนเองตามเกณฑ์โดย Internal Assessor (1 ครั้ง)
ตัวชี้วัดที่ 6.4-4 จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประเมินภายใน (Internal Assessor) EdPEx/AUN-QA
(3 คน)
ตัวชี้วัดที่ 6.4-5 จานวน New Believer ด้านความเป็นเลิศ EdPEx Criteria & Assessor และ TQA Criteria &
Assessor) (1 คน)
ตัวชี้วัดที่ 6.4-6 จานวนส่วนงานที่ได้รับคะแนนการประเมิน EdPEx 200 คะแนนขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 6.4-7 จานวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดลาดับใน 500 ลาดับแรก
ของโลก (1 กิจกรรม/โครงการ)
ตัวชี้วัดที่ 6.4-8 จานวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดลาดับใน 200 ลาดับแรก
ของเอเซีย (1 กิจกรรม/โครงการ)
ตัวชี้วัดที่ 6.4-9 จานวนครั้งในการนาเสนอตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในกิจกรรมระดับสากล (20 ครั้ง)
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในทุกพันธกิจ
คณะพยาบาลศาสตร์ มุ่งพัฒนาระบบเพื่อจัดการข้อมูลตั้งแต่การรวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล รวมถึงการ
ดูแลรักษา เพื่อให้สามารถนาสารสนเทศไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 5
กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 7.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองภารกิจด้านการวิจัย
กลยุทธ์ที่ 7.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองภารกิจด้านการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 7.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองภารกิจด้านการบริหารบุคคล การเงิน พัสดุ
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สารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
กลยุทธ์ที่ 7.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองภารกิจด้านกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 7.1 จานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริหารบุคคล การเงิน พัสดุ สารบรรณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และ
ด้านกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน ด้าน
การวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริหารบุคคล การเงิน พัสดุ สารบรรณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และด้าน
กิจการนิสิตและศิษย์เก่า
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสื่อสารภายในองค์กรและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกภายนอกองค์กร
คณะพยาบาลศาสตร์ การติดต่อสื่อสาร เป็นกิจกรรมที่ทุกคนต้องปฏิบัติอยู่เสมอ ทุกคนต้องสื่อสารกันเพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อมูลการทางาน หรือเพื่อประสานงานและความเข้าใจต่าง ๆ การสื่อสารจะช่วยสร้างและจรรโลงวัฒนธรรมของ
องค์กรให้ยาวสืบต่อไปและสร้างองค์กรให้ก้าวไกล ยุทธศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนาระบบและช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาระบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ภายนอกองค์กร
กลยุทธ์ที่ 8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในได้รับข่าวสารจากคณะฯ ที่เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 8.1 จานวนช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 8.2 ร้อยละของบุคลากรภายในคณะฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัดที่ 8.3 ร้อยละของนิสิตปัจจุบันที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ 8.4 ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมของคณะฯ) ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
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แผนที่ทางยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Strategic Map) พ.ศ. 2563 – พ.ศ.2566
วิสัยทัศน์ :

อัตลักษณ์

สถาบันผลิตพยาบาลชั้นนา 1 ใน 100 ของเอเชีย
ที่เน้นการพยาบาลแบบพหุวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

เชี่ยวชาญการพยาบาล โดยเน้นสมรรถนะการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
และเน้นการดูแลแบบพหุวัฒนธรรม

ค่านิยมองค์กร :

เอกลักษณ์

NURSE : สร้างสรรค์ เป็นหนึ่งเดียว ยอมรับกัน รอบรู้ สู่ความเป็นเลิศ

เป็นผู้นาการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในเขตพื้นทีภ่ าคตะวันออก

พันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ด้านการเงิน

ด้านการบริหาร
จัดการภายใน

ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา

ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ด้านผู้รับบริการ

1. ผลิตบัณฑิตที่มสี มรรถนะเชิงวิชาชีพและการทางานเป็นทีม สามารถคิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีทักษะการเรียนรูต้ ลอดชีวติ มีสมรรถนะในการร่วมสร้างนวัตกรรมกับ
ผู้สอน มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความเป็นสากล และคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
2. สร้างองค์ความรูด้ ้วยการวิจัยและนวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพระดับสากล เพือ่ สุขภาวะ
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเน้นการพยาบาลการพยาบาลโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน

3. ให้บริการวิชาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนและสังคม ตลอดจนดารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย
4. บริหารและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพระดับสากล
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการคณะ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษา โดยเน้นการพยาบาลโดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน
2. การพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการทีเ่ น้นการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนอง
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor: EEC)
3. การพัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนของครอบครัวและชุมชนในเขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออก

4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
5. การบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นเลิศ “เก่ง ดี มีสขุ ”
6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการในทุกพันธกิจ
8. การสือ่ สารภายในองค์กรและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกภายนอกองค์กร

เพิ่มรายรับคณะฯ โดยใช้วิธกี ารบริหารจัดการทีด่ ี
1. พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงาน (Career Leader) ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนที่ตอบสนองพันธกิจหลักของคณะฯ 4 ด้าน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
5. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองภารกิจด้านการบริหารบุคคล
การเงิน พัสดุ สารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองภารกิจด้านกิจการนิสิตและศิษย์เก่า

8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองภารกิจด้านการวิจัย
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองภารกิจด้านการบริการวิชาการ
10. พัฒนาระบบและช่องทางการสือ่ สารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
11. พัฒนาระบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ภายนอกองค์กร
12. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในได้รบั ข่าวสารจากคณะฯ ที่เป็นปัจจุบนั
13. พัฒนาระบบครูพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
14. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
15. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ

1. พัฒนาระบบของหน่วยงานบริหารงานวิจัย เพือ่ ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้ง
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและตอบสนองนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

3. เพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์ในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีม่ ี
คุณภาพ และตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก
4. เพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิชาการ
5. บูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับพันธกิจอืน่ ของคณะพยาบาลศาสตร์
6. พัฒนาระบบการจัดการความรูใ้ ห้เชือ่ มโยงใน 4 พันธกิจ และสามารถนาไปใช้ในการ
พัฒนาองค์กร
7. พัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace)

1. ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ สืบสาน ปรับ และประยุกต์ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิน่ หรือความเป็นไทยในการดูแลสุขภาพ
2. เสริมสร้างความเข้าใจ และปลูกฝังค่านิยม และทัศนคติที่ดีในการอนุรกั ษ์ สืบสาน ปรับ และประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิน่
1. พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
2. การจัดโครงการที่ตอบสนองความต้องการกับการดูแลสุขภาพชุมชนเขตพืน้ ที่ภาคตะวันออก
3. ศูนย์บริการวิชาการเชี่ยวชาญเฉพาะทางทีต่ อบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเขตพืน้ ที่
ภาคตะวันออก โดยเน้นชุมชนเป็นฐาน
4. สร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับเครือข่ายของท้องถิ่น ชุมชน องค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก รวมทั้บความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับต่างประเทศ

5. สร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตด้านการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในทุกกลุม่ วัยแบบ
พหุวัฒนธรรม โดยเน้นทักษะศตวรรษที่ 21
6. พัฒนาสมรรถนะของนิสิตให้มีลกั ษณะใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวติ รักถิน่ มีคุณธรรม
จริยธรรม และจิตสาธารณะ
7. สร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2563-2566
ยุทธศาสตร์
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กลยุทธ์

1. การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้มีมาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ระดับอุดม
ศึกษา ทีเ่ น้นการ
พยาบาลโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน

เพื่อผลิตบัณฑิตของคณะพยาบาล
ศาสตร์ทุกระดับให้มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา และมีอัตลักษณะ
ตามที่กาหนด และมีความเป็น
นานาชาติ (มีทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีทักษะและมีความ
รอบรู้ทางเทคโนโลยี ทักษะการ
ทางานเป็นทีมในพหุวัฒนธรรม
ความสามารถในการใช้ทาง
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
คุณลักษณะเป็นผู้ประกอบการ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และโลก มีความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม ยึด มั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ)

1.1 พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลลัพธ์การเรียนรูต้ าม
มาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
1.2 สร้างความร่วมมือ
ด้านการเรียนการสอน
กับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ
1.3 สร้างอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตด้านการพยาบาล
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานใน
ทุกกลุ่มวัยแบบพหุ
วัฒนธรรม โดยเน้น
ทักษะศตวรรษที่ 21
1.4 พัฒนาระบบครูพี่
เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
1.5 พัฒนาสมรรถนะ
ของนิสิตให้มีลักษณะใฝ่
เรียนรูต้ ลอดชีวิต รักถิ่น

ตัวชี้วัด
1.1-1 ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่ได้รับการรับรอง
สมรรถนะ
1.1-2 ร้อยละของหลักสูตรที่
สอดคล้องเชิงพื้นที่
1.1-3 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
การจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทาง CWIE/ EEC model
1.1-4 จานวนหลักสูตรมี
ปริญญาที่ได้รับการรับรอง
ระดับสากล เช่น AUN-QA,
ABEST21 หรือ MFME เป็น
ต้น)
1.1-5 จานวนรายวิชา BUUMOOCs (นับสะสม) (การใช้
ยาสมเหตุผล กับการพยาบาล
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน)
1.2 มีการจัดการเรียนการ
สอนกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ

2563

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2564
2565

2566

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการ
หลักสูตร
ร้อยละ 100 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
พย.บ.
(ภาษาไทย)
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 คณะกรรมการ
ฝ่ายวิชาการ
-

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

-

1 หลักสูตร

2 หลักสูตร

3 หลักสูตร

-

2 รายวิชา

3 รายวิชา

4 รายวิชา

-

มี

มี

มี

23

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์
มีคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสาธารณะ

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
ผู้รับผิดชอบ
2563
2564
2565
2566
1.3-1 ความพึงพอใจของผู้มี
อยู่ในระดับ อยู่ในระดับ อยู่ในระดับ อยู่ในระดับ คณะกรรมการ
ส่วนได้ส่วนเสียต่อสมรรถนะ
ดีขึ้นไป
ดีขึ้นไป
ดีขึ้นไป
ดีขึ้นไป
ฝ่ายวิชาการ
และอัตลักษณ์ของบัณฑิต
(ค่าคะแนน (ค่าคะแนน (ค่าคะแนน (ค่าคะแนน
3.51 จาก 5 3.51 จาก 5 3.51 จาก 5 3.51 จาก 5
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน)
1.3-2 จานวนสถาน
5
5
5
ประกอบการทีร่ ับนิสิตเข้าร่วม
สถาน
สถาน
สถาน
โครงการ CWIE/ EEC model
ประกอบ
ประกอบ
ประกอบ
การ
การ
การ
1.3-3 ร้อยละของสถาน
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20
ประกอบการในพื้นที่ภาค
ตะวันออกที่รับนิสติ เข้าร่วม
โครงการ CWIE/ EEC model
1.3-4 จานวนผู้ใช้บริการ
200 คน
200 คน
200 คน
BUU-MOOCs (นับสะสม)
1.5-1 จัดสรรทุนการศึกษา
2 ทุน
2 ทุน
2 ทุน
2 ทุน
คณะกรรมการ
สาหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้า
ฝ่ายวิชาการ
เรียนในระดับปริญญาตรี
1.5-2 จัดสรรทุนการศึกษา
2 ทุน
2 ทุน
2 ทุน
2 ทุน
คณบดี/
สาหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้า
ประธาน
เรียนในระดับป.โท/เอก
คณะกรรมการ
บริหารงาน
บัณฑิตศึกษา
ตัวชี้วัด
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ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
ผู้รับผิดชอบ
2563
2564
2565
2566
1.5-3 ร้อยละของนิสติ ที่เข้า
ร้อยละ 80/ ร้อยละ 80/ ร้อยละ 80/ ร้อยละ 80/ ฝ่ายกิจการ
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา/ จานวน
4 คน
4 คน
4 คน
4 คน
นิสิต
ของนิสิตที่ได้รับรางวัลด้าน
คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น
1.5-4 มีการจัดการเรียนรู้แบบ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ประธาน
Active Learning ในทุก
หลักสูตรทุก
หลักสูตร
หลักสูตร
1.5-5 จานวนหลักสูตรที่เน้น 1 หลักสูตร 2 หลักสูตร 3 หลักสูตร 4 หลักสูตร คณะกรรมการ
การผลิตบัณฑิตทีต่ รงตาม
บริหาร
ความต้องการของสังคมและ
หลักสูตร
รองรับการพัฒนาประเทศ
1.5-6 จานวนหลักสูตรที่
10
10
10
10
คณะกรรมการ
ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
บริหาร
ตามระบบการจัดการเรียนรู้ที่
หลักสูตร
บูรณาการ การเรียนรู้ร่วมกับ
การทางาน (Work
Integrated Learning : WIL)
1.5-7 จานวนหลักสูตรที่
1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร
พัฒนาผู้ประกอบการหรือ
นวัตกร
1.5-8 อัตราการได้งานทาของ
ร้อยละ 50 ร้อยละ 50 ร้อยละ 50
บัณฑิตในพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด

1.5-9 จานวนบัณฑิตจิตอาสา
(ร้อยละของนิสติ ระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมด)
1.เพื่อสร้างงานวิจัยที่สอดคล้อง 2.1 พัฒนาระบบของ
2.1-1 มีระบบช่วยเหลือ/
กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ หน่วยงานบริหาร
ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ งานวิจัย เพื่อส่งเสริม
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
พิเศษภาคตะวันออก
การผลิตและเผยแพร่
คุณภาพ
2.เพื่อสร้างนวัตกรรมทีส่ อดคล้อง ผลงานวิจัยและ
2.1-2 ร้อยละของ
กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และ นวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพ
โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ และตอบสนองนโยบาย สาเร็จตามเป้าหมายตามแผน
พิเศษภาคตะวันออก
ไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้ง กลยุทธ์
3.เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ
โครงการพัฒนาระเบียง 2.1-3. ร้อยละของคณาจารย์
ประเภทหนังสือ ตาราทางการ
เศรษฐกิจพิเศษภาค
มาขอรับคาปรึกษาด้านการ
พยาบาล โดยเฉพาะด้านการ
ตะวันออก
วิจัยและนวัตกรรม
พยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐานใน 2.2 สร้างเครือข่ายความ 2.1-4 ระดับความพึงพอใจ
ทุกกลุ่มวัย
ร่วมมือระหว่างองค์กร ของคณาจารย์ทมี่ าขอรับ
ภาครัฐและเอกชนทั้งใน คาปรึกษาด้านการวิจัยและ
และต่างประเทศ เพื่อ
นวัตกรรม
ผลิตและเผยแพร่
2.2-1 ร้อยละของจานวน
ผลงานวิจัยและ
โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่
นวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพ
ทาร่วมกับเครือข่าย

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2564
2565
ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

2566
ร้อยละ 10

1 ระบบ/
โครงการ
ส่งเสริม

1 ระบบ/
โครงการ
ส่งเสริม

2 ระบบ/
โครงการ
ส่งเสริม

2 ระบบ/
โครงการ
ส่งเสริม

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย

อยู่ในระดับดี
(ค่าคะแนน
3.51 จาก 5
คะแนน)

อยู่ในระดับดี
(ค่าคะแนน
3.51 จาก 5
คะแนน)

อยู่ในระดับดี
(ค่าคะแนน
3.51 จาก 5
คะแนน)

อยู่ในระดับดี
(ค่าคะแนน
3.51 จาก 5
คะแนน)

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

ร้อยละ 60

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย

2563
-

ผู้รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

และตอบสนองนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้ง
โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก
2.3 เพิ่มขีด
ความสามารถของ
อาจารย์ในการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพ
และตอบสนองนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้ง
โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก
2.4 เพิ่มขีด
ความสามารถของ
อาจารย์ในการผลิต
ผลงานวิชาการ

2.2-2 ร้อยละของจานวน
โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่
ทาร่วมกับเครือข่ายได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
2.3-1 จานวนเงินทุนวิจัยที่
ได้รับการสนับสนุนเพื่อ
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์
4.0 และโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก ต่ออาจารย์ประจา
ที่ปฏิบัติงาน
2.3-2 จานวนผลงานวิจัยที่
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์
4.0 และโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกที่ตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ
2.3-3 พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์
4.0 และโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกที่นาไปใช้ประโยชน์

2563
ร้อยละ 60

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2564
2565
ร้อยละ 60 ร้อยละ 60

2566
ร้อยละ 60

100,000
บาท/คน

100,000
บาท/คน

180,000
บาท/คน

180,000
บาท/คน

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย/
คณาจารย์

2 ฉบับ

2 ฉบับ

2 ฉบับ

2 ฉบับ

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย/
คณาจารย์

ร้อยละ 15
ผลงานที่
นาไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 15
ผลงานที่
นาไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 15
ผลงานที่
นาไปใช้
ประโยชน์

ร้อยละ 15
ผลงานที่
นาไปใช้
ประโยชน์

คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย/
คณาจารย์

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
2.3-4 ร้อยละของผลงานวิจัย
ที่ตอบสนองนโยบายฯ ได้รับ
การอ้างอิง ใน Refereed
Journal ต่ออาจารย์ประจาที่
ปฏิบัติงาน (Paper Per
Faculty)
2.3-5 ร้อยละของการอ้างอิง
ต่องานวิจัยที่ตอบสนอง
นโยบายฯ ได้รับการตีพิมพ์
(Citation Per Paper) ใน
ฐานข้อมูลของ
Scopus/ISI/PubMed
2.3-6 จานวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ในระดับชาติ
2.3-7 จานวนผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
2.3-8 จานวนงานวิจัย (สะสม)
ที่มีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่างชาติ
2.3-9 จานวนงานวิจัย (สะสม)
ที่มีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาต่างชาติที่
เผยแพร่ในฐานข้อมูล
Scopus/ISI

2563
ร้อยละ 5

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2564
2565
ร้อยละ 5
ร้อยละ 8

2566
ร้อยละ 10

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 8

ร้อยละ 10

คณะกรรมการ
ฝ่ายวารสาร/
คณาจารย์

25 ฉบับ

25 ฉบับ

25 ฉบับ

25 ฉบับ

1 เรื่อง

1 เรื่อง

3 เรื่อง

3 เรื่อง

คณะกรรมการ
ฝ่ายวารสาร/
คณาจารย์
คณะกรรมการ
ฝ่ายวิจัย/
คณาจารย์

-

5 เรื่อง

5 เรื่อง

5 เรื่อง

-

1 เรื่อง

1 เรื่อง

1 เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝ่ายวารสาร/
คณาจารย์
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3. การพัฒนาความเป็น
เลิศด้านบริการวิชาการ
เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนของ
ครอบครัวและชุมชนใน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออก

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ยั่งยืนของครอบครัวและชุมชน
เขตพื้นที่ภาคตะวันออก

กลยุทธ์

3.1 การจัดโครงการที่
ตอบสนองความต้องการ
กับการดูแลสุขภาพ
ชุมชนเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออก
3.2 สร้างความร่วมมือ
ด้านบริการวิชาการกับ
เครือข่ายของท้องถิ่น
ชุมชน องค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชนในเขต
พื้นที่ภาคตะวันออก
รวมทั้งความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการกับ
ต่างประเทศ
3.3 ศูนย์บริการวิชาการ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่
ตอบสนองความต้องการ

ตัวชี้วัด

2563
-

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2564
2565
5 เรื่อง
5 เรื่อง

2566
5 เรื่อง

6 เล่ม
150,000

7 เล่ม
150,000

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

อย่างน้อย
1 ชุมชน

อย่างน้อย
1 ชุมชน

อย่างน้อย
3 เครือข่าย

อย่างน้อย
3 เครือข่าย

คณะกรรมกา
รฝ่ายบริการ
วิชาการ
คณะกรรมกา
รฝ่ายบริการ
วิชาการ

3 หลักสูตร

3 หลักสูตร

80 คน

80 คน

2.3-10 จานวนงานวิจัยที่
เผยแพร่ในฐานข้อมูล
Scopus/ISI ควอไทล์ 1หรือ2
2.4-1 จานวนตารา
4 เล่ม
5 เล่ม
2.4-2 จานวนเงินทุนที่ได้รับใน 150,000
150,000
การผลิตตาราหรือหนังสือ
3.1 จานวนชุมชนที่มีความเข็ม อย่างน้อย อย่างน้อย
แข็งและยั่งยืนด้านการดูแล
1 ชุมชน
1 ชุมชน
สุขภาพ
3.2-1 จานวนเครือข่ายความ
อย่างน้อย อย่างน้อย
ร่วมมือผู้ใช้บริการในชุมชน
3 เครือข่าย 3 เครือข่าย
(บุคคล/ครอบครัว/ชุมชน/
องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน) ที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งใน
เขตพื้นทีภ่ าคตะวันออกและ
ต่างประเทศ
3.2-2 จานวนหลักสูตร
3 หลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Nondegree) ที่ได้รับการรับรอง
สมรรถนะ
3.2-3 จานวนแรงงานที่เข้ารับ
80 คน
การรับรองสมรรถนะ (Reskill/ Up-skill)

ผู้รับผิดชอบ
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4. การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออก

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

เพื่อชุมชนในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออก มีการอนุรักษ์ สืบสาน
ปรับ และประยุกต์ศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าและ
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์
และความเป็นไทย

ตัวชี้วัด

ของผู้ใช้บริการเขตพื้นที่
ภาคตะวันออกโดยเน้น
ชุมชนเป็นฐาน
3.4 บูรณาการงาน
บริการวิชาการเข้ากับ
พันธกิจอื่นของคณะ
พยาบาลศาสตร์

3.3-1 ศูนย์ให้บริการหรือ
แหล่งเรียนรู้ด้านการพยาบาล
ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในเขตพื้นทีภ่ าค
ตะวันออก โดยเน้นชุมชนเป็น
ฐาน
3.3-2 จานวนหลักสูตร
ประกาศนียบัตร (Nondegree) ที่มีการดาเนินงาน
ตามรูปแบบ EEC model)
3.4-1 จานวนโครงการพัฒนา
กิจกรรมสัมพันธ์แบบบูรณา
การสาขาวิชา
3.4-2 จานวนโครงการที่
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
3.4-3 จานวนโครงการบริการ
วิชาการที่พัฒนาชุมชนภาค
ตะวันออก
4.1 จานวนข้อมูลทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา
ไทยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใน
ภาคตะวันออก
4.2-1 จานวนเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านอนุรักษ์ สืบสาน
ปรับและประยุกต์
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น

4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบสาน ปรับ และ
ประยุกต์ภูมิปญ
ั ญา
ศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นหรือความเป็น
ไทยในการดูแลสุขภาพ
4.2 เสริมสร้างความ
เข้าใจและปลูกฝัง

2563
1 ศูนย์

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2564
2565
1 ศูนย์
1 ศูนย์

-

1 หลักสูตร

1 โครงการ

2 โครงการ

1 โครงการ
-

2566
1 ศูนย์

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

1 หลักสูตร 1 หลักสูตร

2 โครงการ 2 โครงการ คณะกรรมการ
ฝ่ายบริการ
วิชาการ
2 โครงการ 3 โครงการ 4 โครงการ คณะกรรมการ
ฝ่ายบริการ
วิชาการ
10 โครงการ 10 โครงการ
10
โครงการ

อย่างน้อย
2 ข้อมูล

อย่างน้อย
2 ข้อมูล

อย่างน้อย
2 ข้อมูล

อย่างน้อย
2 ข้อมูล

คณะกรรมการ
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

อย่างน้อย 1
เครือข่าย

อย่างน้อย 2
เครือข่าย

อย่างน้อย 3
เครือข่าย

อย่างน้อย 5
เครือข่าย

คณะกรรมการ

ฝ่ายบริการ
วิชาการ/สาขา
จิตเวชฯ
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กลยุทธ์
ค่านิยมและทัศนคติที่ดี
ในการอนุรักษ์ สืบสาน
ปรับ และประยุกต์
ศิลปวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

2563
1 โครงการ

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2564
2565
1 โครงการ 1 โครงการ

2566
1 โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

4.2-2 จานวนโครงการศิลปะ
ฝ่ายกิจการ
วัฒนธรรม ศาสนา กีฬา
นิสิต
4.2-3 จานวนโครงการที่นา
1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ ฝ่ายวิชาการ/
หลักเศรษฐกิจพอเพียงและ
ฝ่ายบริหาร/
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มา
ฝ่ายกิจการ
ประยุกต์ใช้ในการดาเนิน
นิสิต
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
จัดการเรียนรู้ การพัฒนาส่วน
งาน และวิธีการทางาน
5. การบริหารและการ 1.พัฒนาบุคลากรทุกระดับของ
5.1 พัฒนาระบบการ
5.1-1 ระบบบริหารทรัพยากร
มี
มี
มี
มี
คณบดี
พัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ ให้มี
บริหารทรัพยากรบุคคล บุคคลที่สอดคล้องกับแผน
ทุกระดับสู่ความเป็นเลิศ ศักยภาพ ทักษะและ
5.2 พัฒนาบุคลากรให้มี ยุทธศาสตร์
“เก่ง ดี มีสุข”
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ความก้าวหน้าในสาย
5.1-2 การเสริมสร้างความรู้
คณาจารย์ คณาจารย์ คณาจารย์ คณาจารย์ ฝ่ายวิชาการ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย งาน (Career Ladder) และทักษะของคณาจารย์ใน
ผ่านการ
ผ่านการ
ผ่านการ
ผ่านการ
บูรพาและหลักการของพระราช ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การจัดการเรียนรู้แบบ Active
อบรม
อบรม
อบรม
อบรม
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 5.3 พัฒนาศักยภาพ
Learning
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
คณาจารย์และบุคลากร
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สายสนับสนุนที่
5.2-1 สัดส่วนอาจารย์ทมี่ ีวุฒิ
60:40
60:40
60:40
60:40
ฝ่ายบริหาร/
2.เพิ่มสัดส่วน และจานวน
ตอบสนองพันธกิจหลัก การศึกษาปริญญาโทและ
งานบริหาร
อาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญา ของคณะฯ 4 ด้าน
ปริญญาเอก
บุคคล/
เอกและมีตาแหน่งทางวิชาการ
5.4 ส่งเสริมคุณธรรม
สาขาวิชา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ จริยธรรม และ
5.2-2 ร้อยละของอาจารย์ที่
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 คณบดี/ฝ่าย
มหาวิทยาลัย สานักงาน
จรรยาบรรณของ
ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ
บริหาร/
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและ บุคลากรทุกระดับ
ในระดับปริญญาเอกทั้งในและ
สาขาวิชา
สภาการพยาบาล
5.5 พัฒนาคณะ
ต่างประเทศ (ตามแผน)
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ตัวชี้วัด

3.สนับสนุนบุคลากรสาย
สนับสนุนมีคุณวุฒิเพิม่ สูงขึ้นและ
เป็นไปตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่งงาน
4.พัฒนาบุคลากรให้มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม บนพื้นฐานของการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

พยาบาลศาสตร์ให้เป็น
องค์กรแห่งความสุข
(Happy workplace)

5.2-3 การเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
5.2-4 การเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ระดับ
รองศาสตราจารย์
5.2-5 การเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ระดับ
ศาสตราจารย์

2563
ร้อยละ 80
ของผู้ที่ครบ
กาหนดเวลา
และยื่นขอ
กาหนด
ตาแหน่ง
ร้อยละ 70
ของผู้ที่ครบ
กาหนดเวลา
และยื่นขอ
กาหนด
ตาแหน่ง
ร้อยละ 60
ของผู้ที่ครบ
กาหนดเวลา
และยื่นขอ
กาหนด
ตาแหน่ง

5.2-6 บุคลากรสายสนับสนุน
5 คน
ได้รับการกาหนดตาแหน่ง
ชานาญการ
5.3-1 จานวนงบประมาณที่
1,000,000
สนับสนุนเพื่อการพัฒนา
บาท
สมรรถนะของคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
5.3-2 จานวนชั่วโมงที่เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า
อบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ 15 ชั่วโมง

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2564
2565

2566

ร้อยละ 80
ของผู้ที่ครบ
กาหนดเวลา
และยื่นขอ
กาหนด
ตาแหน่ง
ร้อยละ 70
ของผู้ที่ครบ
กาหนดเวลา
และยื่นขอ
กาหนด
ตาแหน่ง
ร้อยละ 60
ของผู้ที่ครบ
กาหนดเวลา
และยื่นขอ
กาหนด
ตาแหน่ง

ร้อยละ 80
ของผู้ที่ครบ
กาหนดเวลา
และยื่นขอ
กาหนด
ตาแหน่ง
ร้อยละ 70
ของผู้ที่ครบ
กาหนดเวลา
และยื่นขอ
กาหนด
ตาแหน่ง
ร้อยละ 60
ของผู้ที่ครบ
กาหนดเวลา
และยื่นขอ
กาหนด
ตาแหน่ง

ร้อยละ 80
ของผู้ที่ครบ
กาหนดเวลา
และยื่นขอ
กาหนด
ตาแหน่ง
ร้อยละ 70
ของผู้ที่ครบ
กาหนดเวลา
และยื่นขอ
กาหนด
ตาแหน่ง
ร้อยละ 60
ของผู้ที่ครบ
กาหนดเวลา
และยื่นขอ
กาหนด
ตาแหน่ง

5 คน

5 คน

5 คน

1,000,000
บาท

1,000,000
บาท

1,000,000
บาท

ไม่น้อยกว่า
15 ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า
15 ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า
15 ชั่วโมง

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
(งานบุคคล)

ฝ่ายบริหาร
(งานบุคคล)

คณบดี/ฝ่าย
บริหาร
(งานบุคคล)
คณบดี/ฝ่าย
บริหาร
(งานบุคคล)
ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

32

ยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
5.3-3 จานวนโครงการหรือ
กิจกรรมที่จดั เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน
5.4-1 ผลการประเมินระดับ
คุณธรรมของบุคลากร
5.4-2 จานวนโครงการ/
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของบุคลากร
5.4-3 จานวนอุบัติการณ์ของ
ข้อร้องเรียน การอุทธรณ์ ต่อ
อาจารย์และบุคลากร
5.5-1 ผลการประเมินระดับ
ความสุขในการทางานของ
บุคลากร
5.5-2 ผลการประเมินความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ (Health
Hazards) ของสภาพแวดล้อม
การทางาน (Working
environment)
5.5-3 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่สีเขียว
5.5-4 จานวนกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พลังงาน
และความยั่งยืน

2563
5
โครงการ

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2564
2565
5
5
โครงการ
โครงการ

2566
5
โครงการ

ระดับมาก

ระดับมาก

ระดับมาก

ระดับมาก

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ฝายบริหาร

ระดับมาก

ระดับมาก

ระดับมาก

ระดับมาก

ฝ่ายบริหาร

ระดับ
ปลอดภัย

ระดับ
ปลอดภัย

ระดับ
ปลอดภัย

ระดับ
ปลอดภัย

ฝ่ายบริหาร

-

ร้อยละ 2

ร้อยละ 2

ร้อยละ 2

-

5 กิจกรรม

5 กิจกรรม

5 กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร/
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหาร
(งานบุคคล)
ฝ่ายบริหาร
(งานบุคคล)
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ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

1.การปรับปรุงโครงสร้างและการ
บริหารองค์กร
2.พัฒนาระบบการเงินและ
งบประมาณ
3.การพัฒนาทรัพยากรทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อมและ
สวัสดิการ
4.การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.การเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์

6.1 ส่งเสริมการบริหาร
จัดการโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล
6.2 เพิ่มรายรับคณะฯ
โดยใช้วิธีการบริหาร
จัดการที่ดี
6.3 พัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ให้
เชื่อมโยงใน 4 พันธกิจ
และสามารถนาไปใช้ใน
การพัฒนาองค์กร
6.4 เพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด
5.5-5 การลดลงของปริมาณ
การเกิดขยะในพื้นที่
มหาวิทยาลัยเทียบจากปี 63
6.1-1 มีระบบตรวจสอบการ
บริหารจัดการโครงการ/
กิจกรรมภายในคณะ
6.1-2 ร้อยละของโครงการ/
กิจกรรมทีด่ าเนินการอย่าง
คุ้มค่าคุ้มทุนและได้ผลตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ
6.1-3 จานวนอุบัติการของข้อ
ร้องเรียน การอุทธรณ์ ต่อ
ผู้บริหารทุกระดับ
6.1-4 ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับ
สิทธิประโยชน์ของตนเอง
6.2-1 ร้อยละรายจ่ายค่า
สาธารณูปโภคลดลง
6.2-2 ร้อยละชองรายได้จาก
โครงการทีส่ ร้างรายได้ให้แก่
คณะฯ เพิ่มขึ้น
6.2-3 จานวนส่วนงานที่มีการ
เติบโตของเงินรายได้มากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 4

2563
-

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2564
2565
ร้อยละ 20 ร้อยละ 20

2566
ร้อยละ 20

ผู้รับผิดชอบ

มี

มี

มี

มี

ฝ่ายบริหาร

ร้อยละ
80

ร้อยละ
80

ร้อยละ
90

ร้อยละ
100

ฝ่ายบริการ
วิชาการ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ฝ่ายบริหาร

ร้อยละ
90

ร้อยละ
95

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ฝ่ายบริหาร

ร้อยละ
3
ร้อยละ
5

ร้อยละ
3
ร้อยละ
5

ร้อยละ
3
ร้อยละ
5

ร้อยละ
3
ร้อยละ
5

ฝ่ายบริหาร

-

ร้อยละ 4

ร้อยละ 4

ร้อยละ 4

ฝ่ายบริการ
วิชาการ/
สาขาวิชา
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ตัวชี้วัด
6.2-4 จานวนส่วนงานที่ผ่าน
เกณฑ์ NI – 12 (Net Income
12%)
6.2-5 การลดลงของปริมาณ
การใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบจาก
ปี 63
6.2-6 การลดลงของปริมาณ
การใช้น้าประปาของทุกส่วน
งานเมื่อเทียบจากปี 63
6.3-1 ระบบการจัดการความรู้
6.3-2 มีองค์ความรู้ใหม่ที่
ส่งเสริม 4 พันธกิจหลัก
6.4-1 การประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ที่ระดับ
200 คะแนน ภายในปี 2565
6.4-2 ร้อยละของบุคลากรทุก
สายงานที่ได้รับการพัฒนาด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
(EdPEx/AUN-QA)
6.4-3 กิจกรรมประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์โดย Internal
Assessor

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2564
2565
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์
NI – 12
NI – 12

2566
ผ่านเกณฑ์
NI – 12

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

มี
2 เรื่อง

มี
2 เรื่อง

มี
2 เรื่อง

มี
2 เรื่อง

ฝ่ายแผน
ฝ่ายแผน

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ระดับ 3

ฝ่ายประกันฯ

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ร้อยละ
100

ฝ่ายประกันฯ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ฝ่ายประกันฯ

2563
-

ผู้รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด
6.4-4 จานวนของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประเมิน
ภายใน (Internal Assessor)
EdPEx/AUN-QA
6.4-5 จานวน New Believer
ด้านความเป็นเลิศ EdPEx
Criteria & Assessor และ
TQA Criteria & Assessor)
6.4-6 จานวนส่วนงานที่ได้รับ
คะแนนการประเมิน EdPEx
200 คะแนนขึ้นไป
6.4-7 จานวนกิจกรรมหรือ
โครงการที่ดาเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยที่ถูกจัดลาดับใน
500 ลาดับแรกของโลก
6.4-8 จานวนกิจกรรมหรือ
โครงการที่ดาเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยที่ถูกจัดลาดับใน
200 ลาดับแรกของเอเซีย
6.4-9 จานวนครั้งในการ
นาเสนอตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยในกิจกรรมระดับ
สากล

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2564
2565
3
3
คน
คน

2566
3
คน

-

1 คน

1 คน

1 คน

ฝ่ายประกันฯ

-

200
คะแนน

200
คะแนน

200
คะแนน

ฝ่ายประกันฯ

2563
3
คน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายประกันฯ

-

1 กิจกรรม/ 1 กิจกรรม/ 1 กิจกรรม/ ฝ่ายประกันฯ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

-

1 กิจกรรม/ 1 กิจกรรม/ 1 กิจกรรม/ ฝ่ายประกันฯ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

-

20 ครั้ง

20 ครั้ง

20 ครั้ง

ฝ่ายประกันฯ
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7.การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการในทุกพันธ
กิจ

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการบริหารให้มี
ความเชื่อมโยง ครอบคลุมทุกพันธ
กิจ โดยสามารถนาไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้
ถูกต้อง เที่ยงตรง โปร่งใส
ตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบัน

7.1 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอน
7.2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ตอบสนองภารกิจด้าน
การวิจัย
7.3 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ตอบสนองภารกิจด้าน
การบริการวิชาการ
7.4 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ตอบสนองภารกิจด้าน
การบริหารบุคคล
การเงิน พัสดุ อาคาร
สถานที่ และ
ยานพาหนะ
7.5 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
ตอบสนองภารกิจด้าน
กิจการนิสติ และศิษย์เก่า
8.1 พัฒนาระบบและ
ช่องทางการสื่อสาร

8. การสื่อสารภายใน
องค์กรและการ

1.พัฒนาระบบการสื่อสารภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

2563
อย่างน้อย
9 ระบบ

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2564
2565
อย่างน้อย อย่างน้อย
9 ระบบ
9 ระบบ

2566
อย่างน้อย
9 ระบบ

ผู้รับผิดชอบ

7.1 จานวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการด้านการ
เรียนการสอน ด้านการวิจัย
ด้านการบริการกวิชาการ ด้าน
การบริหารบุคคล การเงิน
พัสดุ สารบรรณ อาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ และด้าน
กิจการนิสติ และศิษย์เก่า
7.2 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้
อยู่ในระดับ อยู่ในระดับ อยู่ในระดับ อยู่ในระดับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ดี (ค่า
ดี (ค่า
ดี (ค่า
ดี (ค่า
การปฏิบัติงานด้านการเรียน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
การสอน ด้านการวิจัย ด้าน
3.51 จาก 5 3.51 จาก 5 3.51 จาก 5 3.51 จาก 5
การบริการกวิชาการ ด้านการ
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน)
คะแนน)
บริหารบุคคล การเงิน พัสดุ
สารบรรณ อาคารสถานที่
ยานพาหนะ และด้านกิจการ
นิสิตและศิษย์เก่า

ฝ่ายบริหาร

8.1 ช่องทางการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร

ฝ่ายบริหาร

อย่างน้อย
7 ช่องทาง

อย่างน้อย
7 ช่องทาง

อย่างน้อย
7 ช่องทาง

อย่างน้อย
7 ช่องทาง

ฝ่ายบริหาร
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ยุทธศาสตร์
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ภายนอกองค์กร

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์

ประสิทธิผล (ทุกคนในองค์กรรู้
ข้อมูลข่าวสารของคณะฯ)
2.พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์
ของคณะฯ ในเชิงรุกสูภ่ ายนอก

ภายในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ
8.2 พัฒนาระบบและ
ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่
ภายนอกองค์กร
8.3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากร
ภายในได้รับ
ข่าวสารจากคณะฯ ที่
เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย (พ.ศ.)
2563
2564
2565
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

2566
ร้อยละ
100

8.2 ร้อยละของบุคลากร
ภายในคณะฯ ที่ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
8.3 ร้อยละของนิสิตปัจจุบันที่ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ
100
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
8.4 ร้อยละของผู้มสี ่วนได้ส่วน ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
เสียกลุ่มเป้าหมาย (ผู้ใช้บัณฑิต
ศิษย์เก่า นักเรียน ผู้ปกครอง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ)
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายบริหาร
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ส่วนที่ 4
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ทีเ่ น้นการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.1-1 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ (ร้อยละ 80)
1.1-2 ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องเชิงพื้นที่ (ร้อยละ 100)
1.1-3 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE/ EEC model (ร้อยละ 100)
1.1-4 จานวนหลักสตรมีปริญญาทีไ่ ด้รับการรับรองระดับสากล (เช่น AUN-QA, ABEST21 หรือ WFME เป็นต้น) (1 หลักสูตร)
1.1-5 จานวนรายวิชา BUU-MOOCs (นับสะสม) (การใช้ยาสมเหตุผล กับการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน) (2 รายวิชา)
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.2 มีการจัดการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (มี)
กลยุทธ์ที่ 1.3 สร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตด้านการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในทุกกลุม่ วัยแบบพหุวัฒนธรรมโดยเน้นทักษะศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.3-1 ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสมรรถนะและอัตลักษณ์ของบัณฑิต (ระดับดีขึ้นไป ค่าคะแนน 3.51 จาก 5 คะแนน)
1.3-2 จานวนสถานประกอบการที่รับนิสิตเข้าร่วมโครงการ CWIE/ EEC model (5 สถานประกอบการ)
1.3-3 ร้อยละของสถานประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกที่รับนิสิตเข้าร่วมโครงการ CWIE/ EEC model (ร้อยละ 20)
1.3-4 จานวนผู้ใช้บริการ BUU-MOOCs (นับสะสม) (200 คน)
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาระบบครูพี่เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาสมรรถนะของนิสิตให้มีลักษณะใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต รักถิ่น มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 1.5-1 จัดสรรทุนการศึกษาสาหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี (2 ทุน)
1.5-2 จัดสรรทุนการศึกษาสาหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าเรียนในระดับป.โท/เอก (2 ทุน)
1.5-3 ร้อยละของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา, จานวนของนิสิตที่ได้รับรางวัลด้านคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น (ร้อยละ 80/ 4 คน)
1.5-4 มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในทุกหลักสูตร (ร้อยละ 100)
1.5-5 จานวนหลักสูตรที่เน้นการผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของสังคมและรองรับการพัฒนาประเทศ (2 หลักสูตร)
1.5-6 จานวนหลักสูตรทีส่ ่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ตามระบบการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ การเรียนรู้ร่วมกับการทางาน (Work Integrated Learning : WIL) (10
หลักสูตร)
1.5-7 จาหนวนหลักสูตรที่พัฒนาผู้ประกอบการหรือนวัตกร (1 หลักสูตร)
1.5-8 อัตราการได้งานทาของบัณฑิตในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 50)
1.5-9 จานวนบัณฑิตจิตอาสา (ร้อยละของนิสติ ระดับปริญญาตรีทั้งหมด) (ร้อยละ 10)

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
และพหุวัฒนธรรม (ร้อยละของรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
และพหุวัฒนธรรม)

2

3

4

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพอาจารย์ให้มีความรู้พื้นฐานด้านการ
พยาบาลที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
2.เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้เกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นชุมชนเป็นฐาน

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

1.จานวนอาจารย์ที่ร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์และได้รับ
ความรู้ด้านการพยาบาลที่เน้นชุมชน
เป็นฐานมากกว่าร้อยละ 80
2.จานวนอาจารย์ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นชุมชนเป็นฐานมากกว่าร้อยละ 80
3.ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่อสมรรถนะและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตมากกว่าร้อยละ 80
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตโดย เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตโดยเน้นชุมชนเป็นฐานและพหุ 1. ร้อยละของรายวิชาที่เน้นอัตลักษณ์
เน้นชุมชนเป็นฐานและพหุวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
บัณฑิตโดยเน้นชุมชนเป็นฐานและพหุ
วัฒนธรรม มากกว่าร้อยละ 50 ของ
รายวิชาเฉพาะ
2. จานวนโครงการพัฒนาอัตลักษณ์
นิสิตที่เน้นพหุวัฒนธรรมและเน้น
ชุมชนมเป็นฐาน
โครงการพัฒนานิสิตสู่การเรียนรู้ใน
- เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จานวนของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ
ศตวรรษที่ 21 : การพัฒนาทักษะอนาคต - เพื่อเพิ่มพูนทักษะอนาคตแก่นิสติ
มากกว่าร้อยละ 60
ร้อยละของนิสติ ที่มีทักษะศตวรรษที่
21
โครงการพัฒนาครูพี่เลีย้ งให้มีศักยภาพทาง -เพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาครูพเี่ ลี้ยงให้เข้าสูร่ ะดับปริญญาโท จานวนครูพี่เลี้ยงที่ได้พัฒนาศักยภาพ
วิชาการในระดับการศึกษาปริญญาโท
ทางการพยาบาล
ในระดับปริญญาโทปีละ 2 คน
-เพื่อส่งเสริมกาลังใจแก่ครูพี่เลี้ยงที่มีผลงานทางวิชาการให้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

กล
ยุทธ์ที่
1.3

150,000

ฝ่ายวิชาการ

ต.ค.63ก.ย.64

100,000

ฝ่ายวิชาการ
และฝ่าย
กิจการนิสติ

ต.ค.63ก.ย.64

1.3

ฝ่ายวิชาการ
และฝ่าย
กิจการนิสติ

ต.ค.63ก.ย.64

1.3

ฝ่ายวิชาการ
และฝ่าย
บัณฑิตศึกษา

ต.ค.63ก.ย.64

1.4

40

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
สาหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

วัตถุประสงค์
หลัก:อาจารย์พี่เลีย้ งได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอนทักษะการปฏิบัติ
รอง:อาจารย์พี่เลี้ยงมีทัศนคติที่ดีตอ่ การสอนภาคปฏิบัติ

6

โครงการพัฒนาระบบครูพี่เลีย้ งให้ยั่งยืน
(จานวนครูพี่เลีย้ งที่ผ่านการพัฒนา
ศักยภาพด้านการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ
20 ของอาจารย์นิเทศรายวิชา)

เพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยงให้เป็นที่พึ่งพาทางวิชาการแก่นิสิต
ได้เมื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

7

โครงการส่งเสริมจิตสานึกสาธารณะและ
รักถิ่นแก่นิสิต

เพื่อส่งเสริมจิตสานึกสาธารณะและรักถิ่นฐานที่เรียนแก่
นิสิต

8

โครงการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้ประกอบการ
หรือนวัตกร

-เพื่อเพิ่มความรู้ของนิสติ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ให้มี
ความรู้เป็นผู้ประกอบการหรือนวัตกร

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

กล
ยุทธ์ที่

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

งบประมาณ

- จานวนพยาบาลพี่เลีย้ งที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการสอนทักษะ
การปฏิบัติ (ไม่น้อยกว่า 100 คน)
- จานวนครูพี่เลี้ยงที่ผา่ นการพัฒนา
ด้านการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ของรายวิชา
- มีระบบพี่เลี้ยงที่มีกระบวนการดูแล
นิสิตเมื่อขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ (มี
ฐานข้อมูลพี่เลีย้ ง และการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ มีกระบวนการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนานิสิต
ต่ออาจารย์นเิ ทศ/ ผู้รับผิดชอบวิชา)
-นิสิตที่ได้รับการส่งเสริมจิตสานึก
สาธารณะและรักถิ่นแก่นสิ ิตมากกว่า
ร้อยละ 60
-บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
พย.บ. ทางานในเขตพื้นที่บริการของ
มหาวิทยาลัยร้อยละ 20
1. จานวนหลักสูตรที่มีการพัฒนานิสิต
ให้เป็นผู้ประกอบการหรือนวัตกร
อย่างน้อย 1 หลักสูตร
2. นิสิตได้พัฒนาการเป็น
ผู้ประกอบการหรือนวัตกรร้อยละ 100

266,500

ฝ่ายวิชาการ

50,000

ฝ่ายวิชาการ

ต.ค.63ก.ย.64

100,000

ฝ่ายกิจการ
นิสิต

ต.ค.63ก.ย.64

1.7

50,000

ฝ่ายวิชาการ

ต.ค.63ก.ย.64

1.1

ต.ค.63ก.ย.64
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
9 โครงการพัฒนาระบบการรับฟังเสียงของ
ลูกค้า/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกับการผลิต
บัณฑิต/บริการวิชาการ/วิจัย
(ทุกพันธกิจ/กระบวนการหลักของงาน)

10

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

งบประมาณ

-เพื่อรับฟังลูกค้า ประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของ
ลูกค้า

1. ลูกค้าร้อยละ 100 ได้ประเมินความ
พึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ
2. ผลการประเมินได้ถูกนามา
วิเคราะห์และจัดทาแนวทางแก้ไข
ปรับปรุง

150,000

-โครงการยกย่องเชิดชูครูพี่เลีย้ งที่มีผลงาน -เพื่อส่งเสริมกาลังใจแก่ครูพี่เลี้ยงที่มีผลงานทางวิชาการให้
ดีเด่น
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- เพิ่มครูพี่เลีย้ ง
-เพื่อยกย่องครูพี่เลี้ยงที่มผี ลงานดีเด่นในการดูแลนิสติ
- ให้เครดิตครูพี่เลีย้ ง กรณีศึกษาต่อ/
อบรม/ยกย่องเชิดชู/
- การขอตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ.พิเศษ)
ให้กับครูพี่เลีย้ ง

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ฝ่ายวิชาการ/
ฝ่ายประกัน/
ฝ่ายกิจการ
นิสิต/ ฝ่าย
บริการ
วิชาการ

กล
ยุทธ์ที่

ต.ค.63ก.ย.64

ต.ค.63ก.ย.64

1.4
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการที่เน้นงานวิจัยและนวัตกรรมโดยตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC)
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาระบบของหน่วยงานบริหารงานวิจัย เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้ง
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.1-1 มีระบบช่วยเหลือ/ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่มีคณ
ุ ภาพ (2 ระบบ/โครงการส่งเสริม)
2.1-2 ร้อยละของโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมทีส่ าเร็จตามเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ (ร้อยละ 80)
2.1-3 ร้อยละของคณาจารย์มาขอรับคาปรึกษาด้านการวิจยั และนวัตกรรม (ร้อยละ 50)
2.1-4 ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์ที่มาขอรับคาปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ระดับดี ค่าคะแนน 3.51 จาก 5 คะแนน)
กลยุทธ์ที่ 2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและตอบสนองนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.2-1 ร้อยละของจานวนโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่ทาร่วมกับเครือข่าย (ร้อยละ 60)
2.2-2 ร้อยละของจานวนโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่ทาร่วมกับเครือข่ายได้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ (ร้อยละ 60)

กลยุทธ์ที่ 2.3 เพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์ในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.3-1 จานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) ต่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงาน (100,000 บาท/คน/ปี)
2.3-2 จานวนผลงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (2 ฉบับ)
2.3-3 พัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่นาไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 15 ผลงานที่นาไปใช้
ประโยชน์)
2.3-4 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายฯ ได้รับการอ้างอิง ใน Refereed Journal ต่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบตั ิงาน (Paper Per Faculty) (ร้อยละ 5)
2.3-5 ร้อยละของการอ้างอิงต่องานวิจัยที่ตอบสนองนโยบายฯ ได้รับการตีพิมพ์ (Citation Per Paper) ในฐานข้อมูลของ Scopus/ISI/PubMed (ร้อยละ 5)
2.3-6 จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับชาติ (25 ฉบับ)
2.3-7 จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (2 เรื่อง)
2.3-8 จานวนงานวิจัย (สะสม) ที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างชาติ (5 เรื่อง)
2.3-9 จานวนงานวิจัย (สะสม) ที่มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างชาติที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus/ISI............. (1 เรื่อง)
2.3-10 จานวนงานวิจัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus/ISI ควอไทล์ 1 หรือ 2 (5 เรื่อง)
กลยุทธ์ที่ 2.4 เพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์ในการผลิตผลงานวิชาการ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 2.4-1 จานวนตารา (5 เล่ม)
2.4-2 จานวนเงินทุนที่ได้รับในการผลิตตาราหรือหนังสือ (150,000 บาท)
ลาดับ
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ที่
ที่
11 โครงการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและนวัตกรรม 1.เพื่อผลิตผลงานวิจยั หรือนวัตกรรมที่ตอบสนองนโยบาย 1.มีระบบช่วยเหลือ/ส่งเสริมการผลิต
ฝ่ายวิจัย
ต.ค.63- 2.1
ไทยแลนด์ 4.0
และเผยแพร่ผลงานวิจยั และนวัตกรรม
ก.ย.64
2.เพื่อให้คาปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรมแก่
ที่มีคุณภาพ
คณาจารย์ทุกคนของคณะพยาบาลศาสตร์
2.ร้อยละ 80 ของโครงการวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีส่ าเร็จตามเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์
3.ร้อยละ 50 ของคณาจารย์มาขอรับ
คาปรึกษาด้านการวิจัยและนวัตกรรม

43

ลาดับ
ที่

12

13

โครงการ/กิจกรรม

1.เพื่อสร้างเครือข่ายการทาวิจยั /นวัตกรรมร่วมกับองค์กร
ในประเทศ ภาครัฐ 4 สถาบัน (ม.มหิดล ม.เชียงใหม่ ม.
ขอนแก่น และ ม.อ.) ภาคเอกชน 4 องค์กร (ปตท สภา
อุตสาหกรรม สกว สภาแรงงาน) และต่างประเทศ 7
ประเทศ (จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย โปรตุเกส ฟินแลนด์ และ
สหรัฐอเมริกา) เพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั และ
นวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
4.ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์
ที่มาขอรับคาปรึกษาด้านการวิจยั และ
นวัตกรรม คะแนน 3.51 จาก 5
คะแนน
1.ร้อยละ 60 ของจานวนโครงการวิจัย
หรือนวัตกรรมที่ทาร่วมกับเครือข่าย
2.ร้อยละ 60 ของจานวนโครงการวิจัย
หรือนวัตกรรมที่ทาร่วมกับเครือข่าย
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

เพื่อให้อาจารย์มีความสามารถในการได้รับทุนวิจัย จานวน 1 จานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการ
15 ล้านบาทต่อปี
สนับสนุนเพื่อตอบสนองนโยบายไทย
แลนด์ 4.0 และโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Economic Corridor: EEC ต่อ
อาจารย์ประจาที่ปฏิบตั ิงาน (100,000
บาท/คน/ปี)

กลยุทธ์
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ที่

1,599,800 ฝ่ายวิจัย

50,000

ฝ่ายวิจัย

ต.ค.63ก.ย.64

2.2

ต.ค.63ก.ย.64

2.3
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โครงการสร้างเครือข่ายการทาวิจยั /
นวัตกรรมร่วมกับสถาบันอื่นทั้งในและ
ต่างประเทศ
(แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1
ทุนสนับสนุนการทาวิจัยและนวัตกรรมใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่
บริการของมหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทที่
2 ทุนสนับสนุนการทาวิจัยและนวัตกรรม
ร่วมกับแหล่งฝึกฯ ประเภทที่ 3 ทุน
สนับสนุนการทาวิจัยและนวัตกรรม เพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก และประเภทที่ 4 ทุนสนับสนุน
การทาวิจัยและนวัตกรรม ตามความ
ต้องการของคณะพยาบาลศาสตร์)
โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การเขียน
โครงร่างการวิจัยหรือนวัตกรรมฯ เพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก
-โครงการเขียนโครงร่างวิจัย
-โครงการระดมสมองนักวิจัยที่มีศกั ยภาพ
สูง
-โครงการเชิญแหล่งทุนภายนอก
-โครงการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์ในการ
ผลิตผลงานวิจัย

วัตถุประสงค์

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
14 โครงการจัดประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่
ส่งเสริมการทาวิจยั /นวัตกรรมร่วมกับ
สถาบันอื่นทั้งในและต่างประเทศ

15

โครงการเขียนผลงานวิจัย/นวัตกรรม
เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
-ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ (โครงการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ระบบ edit
concept)

16

โครงการจัดตั้งโครงการตารา

17

โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อ
วางแผนเขียนตารา/หนังสือ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

1.เพื่อสร้างงานวิจัย/นวัตกรรมร่วมกับสถาบันอื่น ภาครัฐ
ภาคเอกชนและต่างประเทศ แห่งละ 1 เรื่อง/ปี (15 เรื่อง)
2.เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่ทาร่วมกับ
เครือข่ายในการจัดประชุมวิชาการ/ตีพิมพ์เผยแพร่ จานวน
15 เรื่อง/ปี

1. จานวนผลงานวิจัยที่ตอบสนอง
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
(2 ฉบับ)
2.ร้อยละ 15 ของนวัตกรรมที่พัฒนา
เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0
และโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกนาไปใช้ประโยชน์
ได้
1. ร้อยละ 5 ของผลงานวิจัยที่
ตอบสนองนโยบายฯ ได้รับการอ้างอิง
ใน Refereed Journal ต่ออาจารย์
ประจาที่ปฏิบัติงาน (Paper Per
Faculty)
2. ร้อยละ 5 ของการอ้างอิงต่องานวิจัย
ที่ตอบสนองนโยบายฯ ได้รับการตีพิมพ์
(Citation Per Paper) ในฐานข้อมูล
ของ Scopus/ISI/PubMed
3. จานวนผลงานวิจัยที่ตีพมิ พ์ใน
ระดับชาติ (25 ฉบับ)
4. จานวนผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ (1 เรื่อง)
จานวนตารา (5 เล่ม)

เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์มคี วามสามารถในการผลิตตารา
หรือหนังสือ
เพื่อส่งเสริมให้ได้รับทุนผลิตตาราหรือหนังสือ

จานวนเงินทุนที่ได้รับในการผลิตตารา
หรือหนังสือ (150,000 บาท)

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา กลยุทธ์
ที่
50,000 ฝ่ายวิจัย
ต.ค.63- 2.3
ก.ย.64

50,000

ฝ่ายวิจัย

ต.ค.63ก.ย.64

2.3

50,000

ฝ่ายวิจัย

50,000

ฝ่ายวิจัย

ต.ค.63- 2.4
ก.ย.64
เม.ย.-พ.ค. 2.4
64
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของครอบครัวและชุมชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
กลยุทธ์ที่ 3.1 การจัดโครงการที่ตอบสนองความต้องการกับการดูแลสุขภาพชุมชนเขตพื้นทีภ่ าคตะวันออก
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.1 จานวนชุมชนที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการดูแลสุขภาพ (อย่างน้อย 1 ชุมชน)
กลยุทธ์ที่ 3.2 สร้างความร่วมมือด้านบริการวิชาการกับเครือข่ายของท้องถิ่น ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก รวมทั้งความร่วมมือด้านบริการวิชาการ
กับต่างประเทศ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.2-1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือผู้ใช้บริการในชุมชน (บุคคล/ครอบครัว/ชุมชน/องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน) ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งในเขตพื้นทีภ่ าคตะวันออก
และต่างประเทศ (อย่างน้อย 3 เครือข่าย)
3.2-2 จานวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะ (3 หลักสูตร)
3.2-3 จานวนแรงงานที่เข้ารับการรับรองสมรรถนะ (Re-skill/ Up-skill) (80 คน)
กลยุทธ์ที่ 3.3 ศูนย์บริการวิชาการเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเขตพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเน้นชุมชนเป็นฐาน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.3-1 ศูนย์ให้บริการหรือแหล่งเรียนรู้ด้านการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในเขตพื้นทีภ่ าคตะวันออก โดยเน้นชุมชนเป็นฐาน (1 ศูนย์)
3.3-2 จานวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่มีการดาเนินงานตามรูปแบบ EEC model (1 หลักสูตร)
กลยุทธ์ที่ 3.4 บูรณาการงานบริการวิชาการเข้ากับพันธกิจอื่นของคณะพยาบาลศาสตร์
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 3.4-1 จานวนโครงการพัฒนากิจกรรมสัมพันธ์แบบบูรณาการสาขาวิชา (2 โครงการ)
3.4-2 จานวนโครงการทีส่ ่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเขตพื้นที่ภาคตะวันออก (2 โครงการ)
3.4-3 จานวนโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาชุมชนภาคตะวันออก (10 โครงการ)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
18 โครงการศึกษาความต้องการด้านบริการ
วิชาการในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

งบประมาณ

1.ผู้ใช้บริการในชุมชน (บุคคล/ครอบครัว/ชุมชน/องค์กร
ภาครัฐ/ภาคเอกชน) สะท้อนความต้องการการจัดบริการ
วิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของครอบครัว
และชุมชนในบริบทเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
2.ผู้ใช้บริการในชุมชนสะท้อนสถานการณ์การตอบสนอง
ความต้องการ และปัญหาการจัดบริการวิชาการในเขต
พื้นที่ภาคตะวันออก

จานวนหลักสูตร/ฝึกอบรม/กิจกรรมที่
ตอบสนองความต้องการการ
จัดบริการวิชาการของครอบครัวและ
ชุมชน

50,000

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ฝ่ายบริการ
วิชาการ

ต.ค.63ก.ย.64

กลยุทธ์
ที่
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
19 โครงการสร้างความร่วมมือด้านบริการ
วิชาการกับเครือข่ายชุมชนในเขตพื้นที่
ภาคตะวันออก
(โครงการให้บริการกับชุมชนเป้าหมาย)
20

21

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

งบประมาณ

จานวนเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
คณะกับชุมชน ในเขตพื้นทีภ่ าค
ตะวันออก (เครือข่ายกับผู้รับบริการ)

1.จานวนบุคคล/ครอบครัว/ชุมชน/
องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชนที่ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
2.จานวนเครือข่ายความร่วมมือที่
สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการ
พยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ผู้ใช้บริการในชุมชนมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาล 1.จานวนศูนย์บริการวิชาการ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานที่ตอบสนองความต้องการ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตอบสนอง
ความต้องการด้านการพยาบาลโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน
2.จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการด้านการพยาบาลโดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน
3.จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม
4.จานวนผู้รับบริการ
5.คาแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ
6.จานวนอาจารย์/บุคลากรที่ได้รบั
เชิญเป็นวิทยากร

1.ผู้ใช้บริการในชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้าน
เครือข่ายการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของครอบครัว
และชุมชน
2.ผู้ใช้บริการในชุมชน (บุคคล/ครอบครัว/ชุมชน/องค์กร
ภาครัฐ/ภาคเอกชน) มีเครือข่ายการจัดบริการวิชาการ
โครงการสร้างความร่วมมือด้านบริการ
1.ผู้ใช้บริการในชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิชาการกับเครือข่ายการพยาบาลโดยใช้ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนด้านการพยาบาลโดยใช้
ชุมชนเป็นฐานทั้งในและต่างประเทศ
ชุมชนเป็นฐาน
(โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ 2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีเครือข่ายการจัดบริการวิชาการด้าน
ที่จะให้บริการ)
การพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
- ศูนย์วิจัยและความเป็นเลิศด้านวิชาการ
การดูแลผู้ตดิ สารเสพติดในเขตภาค
ตะวันออก

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

10,000

ฝ่ายบริการ
วิชาการ

ต.ค.63ก.ย.64

200,000

คณะกรรมการ ต.ค.63จัดประชุมฯ ก.ย.64

10,000

ฝ่ายบริการ
วิชาการ

กลยุทธ์
ที่
3.1

ต.ค.63ก.ย.64
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
22 โครงการพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์
- Community-Based (รพ.สต.บ้านปึก)
- จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ
- แผนการใช้ประโยชน์จากการใช้บริการ
วิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต
- เยาวชนช่วยชีวิต (สาขาชุมชน)
- พิการทางการได้ยิน (อ.พรนภา)
- การป้องกันการใช้ยาเสพติดในนักเรียน
(อ.จิณห์จุฑา/อ.จันทนา)
23 โครงการ conference
24

โครงการพัฒนา BUU - MOOCS

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

ฝ่ายบริการ
วิชาการ

ต.ค.63ก.ย.64

ฝ่ายบริการ
วิชาการ
ฝ่ายบริการ
วิชาการ

ต.ค.63ก.ย.64
ต.ค.63ก.ย.64

กลยุทธ์
ที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ปรับ และประยุกต์ภมู ปิ ัญญา ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น หรือความเป็นไทยในการดูแลสุขภาพ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.1 จานวนข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาไทยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในภาคตะวันออก (อย่างน้อย 2 ข้อมูล)
กลยุทธ์ที่ 4.2 เสริมสร้างความเข้าใจและปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ สืบสาน ปรับ และประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 4.2-1 จานวนเครือข่ายความร่วมมือด้านอนุรักษ์ สืบสาน ปรับ และประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น (อย่างน้อย 1 เครือข่าย)
4.2-2 จานวนโครงการศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา กีฬา (1 โครงการ)
4.2-3 จานวนโครงการที่นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาส่วนงาน และ
วิธีการทางาน (1 โครงการ)

48

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
25 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศลิ ปวัฒนธรรม
ไทยกับหน่วยงานในต่างประเทศ
26

โครงการ Virtual Cultural Exchange
กับสถาบันการศึกษาที่มคี วามร่วมมือทาง
วิชาการ

27

โครงการสุขภาพดีด้วยวิถีไทยวิธีธรรมชาติ

28

โครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ ูงอายุ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูเ้ กี่ยวกับศาสตร์ทางการพยาบาล
บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันที่มีความ
ร่วมมือทางวิชาการ
1. เห็นความสาคัญของการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมและ
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
2. เห็นคุณค่าความสาคัญของวิถีไทยและวิถีธรรมชาติต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมและการป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต
3. มีความรู้และทักษะในการใช้วิถีไทยและวิถีธรรมชาติใน
การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม
1. เพื่อส่งเสริมความรูส้ ึกมีคณ
ุ ค่าในตนเองของผู้สูงอายุ
2. เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ และสุขภาวะให้ผสู้ ูงอายุนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีความรู้และทักษะในการ
ดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและ
สังคม

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

จานวนศิลปวัฒนธรรมที่แลกเปลี่ยน

400,000

1. มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ
อย่างน้อย 5 สถาบัน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในระดับดีขึ้นไป
ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้
1.เห็นความสาคัญของการสร้างเสริม
สุขภาพองค์รวมและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต
2.มีความรู้และเห็นคุณค่าความสาคัญ
ของวิถีไทยและวิถีธรรมชาติต่อการ
สร้างเสริมสุขภาพองค์รวม
1. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รบั
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในระดับ
มาก
2. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในบริการและประโยชน์ที่
ได้รับอย่างน้อยในระดับดี

20,000

ฝ่าย
ต.ค.63ยุทธศาสตร์ ก.ย.64
ต่างประเทศ
ฝ่าย
มิ.ย.64
ยุทธศาสตร์
ต่างประเทศ

กลยุทธ์
ที่
4.2

4.2

สาขาวิชาการ ต.ค.63ก.ย.64
พยาบาล
สุขภาพจิต
และจิตเวช

4.1

สาขาวิชา
การ
พยาบาล
ผู้สูงอายุ

4.1

ต.ค.63ก.ย.64

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับสู่ความเป็นเลิศ “เก่ง ดี มีสขุ ”
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.1-1 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ (มี)
5.1-2 การเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (คณาจารย์ผ่านการอบรม ร้อยละ 100)
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กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในสายงาน (Career ladder) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.2-1 สัดส่วนอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก (60:40)
5.2-2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ โดยผ่านระบบการเตรียมเพื่อการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
(ตามแผน) (ร้อยละ 100)
5.2-3 การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ร้อยละ 80 ของผู้ที่ครบกาหนดเวลาและยื่นขอกาหนดตาแหน่ง)
5.2-4 การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ (ร้อยละ 70 ของผู้ที่ครบกาหนดเวลาและยื่นขอกาหนดตาแหน่ง)
5.2-5 การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ระดับศาสตราจารย์ (ร้อยละ 60 ของผู้ที่ครบกาหนดเวลาและยื่นขอกาหนดตาแหน่ง)
5.2-6 บุคลากรสายสนับสนุนได้รบั กาหนดตาแหน่งชานาญการ (5 คน)
กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาศักยภาพคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ตอบสนองพันธกิจของคณะฯ 4 ด้าน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.3-1 จานวนงบประมาณที่สนับสนุนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (1,000,000 บาท)
5.3-2 จานวนชั่วโมงที่เข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการ (ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง)
5.3-3 จานวนโครงการหรือกิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาสมรรถนะของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (5 โครงการ)
กลยุทธ์ที่ 5.4 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับ
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.4-1 ผลการประเมินระดับคุณธรรมของบุคลากร (ระดับมาก)
5.4-2 จานวนโครงการ/กิจกรรมทีส่ ่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของบุคลากร (1 โครงการ)
5.4-3 จานวนอุบัติการณ์ ของข้อร้องเรียนการอุทธรณ์ ต่ออาจารย์และบุคลากร (ไม่มี)
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace)
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 5.5-1 ผลการประเมินระดับความสุขในการทางานของบุคลากร (ระดับมาก)
5.5-2 ผลการประเมินความเสียงต่อสุขภาพ (Health Hazards) ของสภาพแวดล้อมการทางาน (Working environment) (ระดับปลอดภัย)
5.5-3 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว (ร้อยละ 2)
5.5-4 จานวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พฃังงาน และความยั่งยืน (5 กิจกรรม)
5.5-5 การลดลงของปริมาณการเกิดขยะในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทียบจากปี 63 (ร้อยละ 20)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
29 โครงการ Sabbatical leave เพื่อ
คณาจารย์ที่มีแนวโน้มได้รับตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

อาจารย์ได้รับการจัดสรรเวลาเพื่อทาผลงานทางวิชาการ
(Sabbatical Leave) ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนโดย การ
วางแผนร่วมกับสาขาวิชาทุกสาขาในการจัดทาระบบการ
ลาเพื่อทาผลงานวิชาการให้กับอาจารย์ทุกระดับ โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน

จานวนอาจารย์ทไี่ ด้รับตาแหน่ง
ทางวิชาการ
1) ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 10 คน/ปี
2) ระดับรองศาสตราจารย์ จานวน 5

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
-

ฝ่ายบริหาร

ต.ค.63ก.ย.64

กลยุทธ์
ที่
5.2
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ที่
30 จัดทีมระบบพี่เลีย้ ง (Mentor) ในการขอ อาจารย์ที่ต้องการทาผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาตาแหน่ง
ตาแหน่งทางวิชาการ โดยในทีม
ทางวิชาการได้รับคาแนะนาจากพีเ่ ลี้ยงในการพัฒนา
ประกอบด้วยศาสตราจารย์เป็นหัวหน้าทีม ตาแหน่งทางวิชาการ
ในการให้การดูแล แนะนา ปรึกษาหารือ
และช่วยเหลือในการทาผลงานวิชาการแก่
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
รองศาสตราจารย์
31 โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
- พี่เลี้ยง
- ที่ปรึกษา
- การช่วยเหลือ
32 โครงการส่งเสริม Happy workplace
เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุข

33

34

โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เพื่อสอด เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการส่งเสริม
รับกับทักษะศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
ทักษะศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
- Critical Thinking
- การคิดเชิงสร้างสรรค์
- UKPSF (การสอน)
- การประเมินผลการสอนทุกรูปแบบ (การ
ออกข้อสอบ ฯลฯ
- วิธีการจัดการเรียนรูเ้ ชิงรุก (ออนไลน์/
การวิจัยปฏิบตั ิการในชั้นเรียน ฯลฯ)
โครงการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพคณาจารย์
(การผลิตผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย/
การสอน ฯลฯ)

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
คน/ปี
3) ระดับศาสตราจารย์ จานวน 2 คน
ภายใน 3 ปี

-ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
โครงการ คะแนนมากว่าร้อยละ ๓.๕
-ระดับความสุขเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้า
ร่วมโครงการ
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ
มากกว่าร้อยละ 60 ของอาจารย์
ทั้งหมด

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
80,000

ฝ่ายบริหาร

ต.ค.63ก.ย.64

กลยุทธ์
ที่
5.2

ต.ค.63ก.ย.64

5.2

ต.ค.63ก.ย.64

5.5

ฝ่ายบริหาร

ต.ค.63ก.ย.64

5.1

ฝ่ายบริหาร

ต.ค.63ก.ย.64

5.3
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
35 โครงการพัฒนาบุคลากร “แผนการสืบ
ทอดตาแหน่ง (Succession Planning)”
- บ่มเพาะอาจารย์
- competency
36 โครงการพัฒนาสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับ
Successors
- การเตรียมผู้บริหารทุกระดับ (คณบดี/
รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/ประธานสาขา
ฯลฯ) รวมทั้งสายคณาจารย์และสาย
สนับสนุน
- การจัดการความขัดแย้ง
- การพัฒนาภาวะผู้นา
37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เขียนแผนยุทธศาสตร์”
- core value
- กลยุทธ์/ตัวชี้วัด
38 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ “การ
บรรยายลักษณะงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน” (แบ่งกลุ่มตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบ)
39 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการ
ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ (คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน)
- บุคลิกภาพ
- Service - Minded

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

1. เพื่อวางแผนการสืบทอดตาแหน่งสายบริหารวิชาการ
ผู้ที่เป็น Successors ร้อยละ 90
และสายบริหารการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ได้รับการเตรียมสมรรถนะที่จาเป็น
2. เพื่อพัฒนา Successors ให้มีสมรรถนะที่จาเป็นต่อการ เพื่อการขึ้นสู่ตาแหน่ง
ปฏิบัติงาน

เพื่อพัฒนาทักษะของ successor ด้านการเขียนแผน
ยุทธศาสตร์
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนเขียน JD ที่บูรณาการ
แนวคิดเรื่อง SIPOC ได้แล้วเสร็จ
เพื่อให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ทุกคนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการที่เหมาะสม

Successor ที่เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อทักษะการเขียนแผนฯ
เพิ่มขึ้นมากกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม
๕
บุคลากรสายสนับสนุนทุกตาแหน่ง
(ร้อยละ 100) มี JD ตามหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ร้อยละ 90 มีแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลิกภาพและจิตบริการ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
100,000

150,000

กลยุทธ์
ที่
5.1

งานบริหาร
บุคคล

ต.ค.63ก.ย.65
(2 ปี)

ฝ่ายบริหาร

ต.ค.63ก.ย.64

5.1

ฝ่ายบริหาร

ต.ค.63ก.ย.64

5.3

งานบริหาร
บุคคล

ต.ค.63ก.ย.64

5.3

ฝ่ายบริหาร

ต.ค.63ก.ย.64

5.3
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 6.1-1 มีระบบตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมภายในคณะ (มี)
6.1-2 จานวนโครงการ/กิจกรรมทีด่ าเนินการอย่างคุ้มค่าคุม้ ทุนและได้ผลตามตัวชี้วัดของโครงการ (ร้อยละ 80)
6.1-3 จานวนอุบัติการณ์ของข้อร้องเรียน การอุทธรณ์ ต่อผู้บริหารทุกระดับ (ไม่มี)
6.1-4 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของตนเอง (ร้อยละ 95)
กลยุทธ์ที่ 6.2 เพิ่มรายรับของคณะฯ โดยใช้วิธีการบริหารจัดการที่ดี
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 6.2-1 ร้อยละรายจ่ายค่าสาธารณูปโภคของคณะฯ ลดลง (ร้อยละ 3)
6.2-2 ร้อยละของรายได้จากโครงการที่สร้างรายได้ให้แก่คณะฯ เพิม่ ขึ้น (ร้อยละ 5)
6.2-3 จานวนส่วนงานที่มีการเติบโตของเงินรายได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4
6.2-4 จานวนส่วนงานที่ผ่านเกณฑ์ NI – 12 (Net Income 12%)
6.2-5 การลดลงของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบจากปี 63 (ร้อยละ 5)
6.2-6 การลดลงของปริมาณการใช้น้าประปาของทุกส่วนงานเทียบจากปี 63 (ร้อยละ 5)
กลยุทธ์ที่ 6.3 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เชื่อมโยงใน 4 พันธกิจและสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 6.3-1 ระบบการจัดการความรู้ (มี)
6.3-2 มีองค์ความรู้ใหม่ที่ส่งเสริม 4 พันธกิจหลัก (2 เรื่อง)
กลยุทธ์ที่ 6.4 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 6.4-1 การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ที่ระดับ 200 คะแนน ภายในปี 2565
6.4-2 ร้อยละของบุคลากรทุกสายงานที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx/AUN-QA) (ร้อยละ 100)
6.4-3 กิจกรรมประเมินตนเองตามเกณฑ์โดย Internal Assessor (1 ครั้ง)
6.4-4 จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประเมินภายใน (Internal Assessor) EdPEx/AUN-QA (3 คน)
6.4-5 จานวน New Believer ด้านความเป็นเลิศ EdPEx Criteria & Assessor และ TQA Criteria & Assessor) (1 คน)
6.4-6 จานวนส่วนงานที่ได้รับคะแนนการประเมิน EdPEx 200 คะแนนขึ้นไป
6.4-7 จานวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดลาดับใน 500 ลาดับแรกของโลก (1 กิจกรรม/โครงการ)
6.4-8 จานวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดลาดับใน 200 ลาดับแรกของเอเซีย (1 กิจกรรม/โครงการ)
6.4-9 จานวนครั้งในการนาเสนอตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในกิจกรรมระดับสากล (20 ครั้ง)
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ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
40 โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน
41
42

โครงการจัดการความรู้ทสี่ ่งเสริมการ
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
โครงการจัดการความรู้ (KM) ของคณะ
พยาบาลศาสตร์
- การใช้ชุมชนเป็นฐาน
- พหุวัฒนธรรม

43

โครงการพัฒนาโครงร่างองค์กร และการ
วางแผนพัฒนาองค์กรด้วยระบบ EdPEX
(Phase 1)

44

โครงการ การพัฒนาระบบการรับฟังเสียง
ของลูกค้า/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับการผลิต
บัณฑิต/บริการวิชาการ/วิจัย
(ทุกพันธกิจ/กระบวนการหลักของงาน)
(Phase 2)

วัตถุประสงค์
คณะฯ มีหน่วยสนับสนุนงานบริการวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

กลยุทธ์
ที่
6.1

120,000

ฝ่ายบริการ
วิชาการ

ต.ค.63ก.ย.64

100,000

ฝ่ายประกัน

6.1

100,000

ฝ่าย
วิชาการ/
ฝ่ายประกัน

ต.ค.63ก.ย.64
ม.ค.64

40,000

ฝ่ายประกัน

ธ.ค.63

6.4

40,000

ฝ่ายประกัน

มี.ค.64

6.4

6.3
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1.จานวนโครงการบริการวิชาการ
เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 3 โครงการ
2.มีรายรับเพิ่มขึ้นจากการบริการ
วิชาการ ร้อยละ 10
คณะฯ มีระบบบริหารจัดการที่เป็นสากลและมีธรรมาภิ
มีองค์ความรู้ใหม่ด้านการบริหาร
บาล
จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1. เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
1. จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลโดยใช้ สอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานและพหุ
ชุมชนเป็นฐานและพหุวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
2. เพื่อสร้างกระบวนการทางานที่สนับสนุนเป้าหมายของ 2. ผู้บริหารและอาจารย์ได้รับความรู้
องค์กร ในการเป็นสถาบันชั้นนาทีเ่ น้นการพยาบาลที่เน้น และแลกเปลีย่ นความรู้เกี่ยวกับการ
การใช้ชุมชนเป็นฐานและพหุวัฒนธรรม
พยาบาลที่เน้นการใช้ชุมชนเป็นฐาน
และพหุวัฒนธรรม
1. เพื่อให้คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธาน
1. ได้แผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง
คณะกรรมการบริหารฯ ประธานสาขาวิชาฯ ประธาน
ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
หลักสูตร และหัวหน้างานฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education
การนาเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดาเนินการที่เป็น Criteria for Performance
เลิศ (Education Criteria for Performance
Excellence : EdPEx)
Excellence : EdPEx) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ 2. ได้ตัวชี้วัด ที่ตอบสนองต่อการ
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
การบริหารจัดการองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ
2. เพื่อการพัฒนาตัวชี้วัด ที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
1. เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรทีร่ ับผิดชอบกระบวนการ 1. ได้ตัวชี้วัด ที่ตอบสนองต่อความ
หลัก (ผลิตบัณฑิต/บริการวิชาการ/วิจัย/ การบริหาร
ต้องการและความพึงพอใจต่อลูกค้า
จัดการ) ได้เข้าใจถึงระบบการรับฟังเสียงของลูกค้าและผูม้ ี และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนได้ส่วนเสีย
2. เพื่อผู้บริหาร และบุคลากรทีร่ ับผิดชอบกระบวนการ
หลักได้พัฒนาตัวชี้วัด เพื่อนามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบการทางานที่มคี ุณภาพ

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
45 โครงการ “บทบาทของอาจารย์และ
บุคลากรในการพัฒนาตนเอง เพื่อ
ตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็น
เลิศด้วยระบบ EdPEX” (Phase 3)
46

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ

1. อาจารย์และบุคลากร เข้าใจถึงแนวทางการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบ EdPEx
2. อาจารย์และบุคลากร ทราบถึงแนวทางการพัฒนา
ตนเองเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ด้วยระบบ EdPEX”
1. เพื่อระดมสมองในการนาเสนอรายงานผลการประเมิน
ตนเองแบบบูรณาการด้วยระบบ EdPEx

1. อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมการ
ประชุม มากกว่าร้อยละ 80
2. อาจารย์และบุคลากรมีความพึง
พอใจต่อการบรรยาย ในระดับดีขนึ้ ไป

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
70,000
บาท

ฝ่ายประกัน

เม.ย. 64

กลยุทธ์
ที่
6.4
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โครงการพัฒนาการรายงานผลการ
ได้ SAR EdPEx ที่บูรณาการ ตาม
60,000 ฝ่ายประกัน ก.ค.-ส.ค.
6.4
ประเมินตนเองแบบบูรณาการด้วยระบบ
แนวทางการพัฒนาองค์กรด้วยระบบ
บาท
64
EdPEx (Phase 4)
EdPEx
47 โครงการให้ความรู้เกีย่ วกับการประกัน
ฝ่ายประกัน ต.ค.636.4
คุณภาพการศึกษา
ก.ย.64
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในทุกพันธกิจ
กลยุทธ์ที่ 7.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองภารกิจด้านการวิจัย
กลยุทธ์ที่ 7.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองภารกิจด้านการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 7.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองภารกิจด้านการบริหารบุคคล การเงิน พัสดุ สารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
กลยุทธ์ที่ 7.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองภารกิจด้านกิจการนิสิตและศิษย์เก่า
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 7.1 จานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจยั ด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริหารบุคคล การเงิน
พัสดุ สารบรรณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และด้านกิจการนิสิตและศิษย์เก่า (อย่างน้อย 9 ระบบ)
7.2 ระดับความพึงพอใจผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฎิบัติงานด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการบริหารบุคคล การเงิน พัสดุ
สารบรรณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และด้านกิจการนิสิตและศิษย์เก่า (ระดับดี ค่าคะแนน 3.51 จาก 5 คะแนน)
ลาดับ
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ที่
ที่
48 โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี
1. เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อาจารย์ทุกคนมีทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
50,000 งาน
ต.ค.637.1-7.5
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการ ให้แก่อาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน/สอบ
สารเทศสามารถสอนและจัดสอบในรูปแบบ
ฐานข้อมูลฯ ก.ย.64
เรียนการสอนและการบริหารงานแก่ รูปแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ออนไลน์ได้
บุคลากร (สายคณาจารย์ และสาย
2. เพื่อพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน มีทกั ษะ
บุคลากรสายสนับสนุน)
ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ให้สามารถสนับสนุนการ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารเทศ และสามารถ
เรียนการสอนและการบริหารงานได้อย่างมี
สนับสนุนการเรียนการสอนและการ
ประสิทธิภาพ
บริหารงานได้

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสื่อสารภายในองค์กรและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกภายนอกองค์กร
กลยุทธ์ที่ 8.1 พัฒนาระบบและช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนาระบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่ภายนอกองค์กร
กลยุทธ์ที่ 8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในได้รับข่าวสารจากคณะที่เป็นปัจจุบัน
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ที่ 8.1 จานวนช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร (อย่างน้อย 7 ช่องทาง)
8.2 ร้อยละของบุคลากรภายในคณะฯ ทีไ่ ด้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ร้อยละ 100)
8.3 ร้อยละของนิสิตปัจจุบัน ทีไ่ ด้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกีย่ วข้อง (ร้อยละ 100)
8.4 ร้อยละของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ) ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
(ร้อยละ 80)
ลาดับ
กลยุทธ์
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
ที่
ที่
49 โครงการ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกภายนอก
จานวนผู้รับข้อมูลข่าวสาร (สารวจทุก
100,000 ฝ่ายกิจการ ต.ค.638.2
องค์กร
6 เดือน)
ก.ย.64
นิสิต
-กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
พื้นฐานภายในองค์กร เช่น ป้าย โปสเตอร์
ป้ายไวนิล คัทเอาท์ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ
-กิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขา่ วและ
กิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน (วิทยุ ทีวี)
-กิจกรรมเปิดบ้านแคแสดรับสมาชิกใหม่
-กิจกรรมเดินสายแนะแนวหลักสูตรและการ
รับสมัครนิสติ (Roadshow)
50 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
เพื่อให้บุคคลที่สนใจมีข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับความ
ได้ผลการประชาสัมพันธ์ความ
ฝ่าย
ต.ค.63- 8.1-8.3
เชี่ยวชาญของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์
เชี่ยวชาญของคณาจารย์ใน Website
ประชาสัมพั ก.ย.64)
ของคณะพยาบาลศาสตร์
นธ์
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