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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์)
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ก

การจัดทาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565-2568 ในครั้งนี้เพื่อทบทวน
ทิ ศ ทางขององค์ ก ร วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ รวมถึ ง ระบบงานส าคั ญ เพื่ อ ถ่ า ยทอดและน าสู่ ก ารปฏิบั ติ ใ ห้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนอุดมศึกษา
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพา และมาตรฐานวิชาชีพของสภาการพยาบาล ดาเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ระดมความ
คิดเห็นทั้งในรูปแบบของการประชุมกลุ่มย่อย ประชุมเชิงปฏิบัติการ และประชาพิจารณ์แผนกับประชาคม โดยอาศัยการ
วิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อวิเคราะห์ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency)
การวิเคราะห์ ความได้เ ปรี ย บเชิง กลยุ ทธ์ (Strategic Advantage) ความท้าทายเชิงกลยุ ทธ์ (Strategic Challenge)
ทาให้ ได้ป ระเด็น ยุ ทธศาสตร์ 5 ด้าน 11 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ 19 แผนงาน พร้อมทั้งได้แปลงแผนกลยุทธ์
สู่ แผนการปฏิบั ติงานด้ว ยเครื่ องมือที่ส าคัญ คือ แนวคิดการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลส าเร็จ (Objective Key Result:
OKRs)
สานักงานคณบดี ได้จัดทาเอกสารเล่มนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน (Road Map) ซึ่งจะช่วยให้การ
กากับ ดูแล และการควบคุม ตรวจสอบให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการทางานเป็นทีม เพื่อให้
การบริหารองค์กรมุ่งไปสู่สภาพการณ์อั นพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และบรรลุสู่วิสัยทัศน์ ของคณะฯ ที่
กาหนดไว้ว่า “สถาบันแห่งการพลิกโฉมทางการศึกษาและวิจัยทางการพยาบาล เพื่อรับมือสภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่าง
ยั่ ง ยื น และเป็ น สากล” ในโอกาสนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ณั ฐ พั ช ร์
ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษาคณบดีด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่ งชาติ
(TQA) ที่กรุณาให้แนวคิด วิธีการ ตลอดจนกระบวนการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และวัตุประสงค์ กลยุทธ์ จนทาให้
แผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์สาเร็จลุล่วง
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บทที่ 1
ประวัติควำมเป็นมำ
1.1 ประวัติควำมเป็นมำของคณะพยำบำลศำสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (FONBUU) ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 รองรับระบบสาธารณสุขของ
ประเทศและภาคตะวันออกมายาวนานมากกว่า 30 ปี ผ่านพัฒนาการที่สาคัญ 3 ยุค คือ ยุคปฐมบท (2526-2536)
เป็นช่วงของกำรก่อตั้ งคณะฯ เกิดหลั กสู ตรปริญญาตรีที่ มุ่งเน้นชุมชนเป็นหลั กสูตรแรกของประเทศไทย และเป็น
ศูนย์กลางการวิจัยทางการพยาบาลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในท้องถิ่น ยุคเติบโตเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง (Growth
for Change) (2537-2547) เป็นยุคของการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนางานวิจัย ที่
ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของประเทศ และ ยุคควำมเป็นนำนำชำติ (Internationalization) (2548-ปัจจุบัน) เปิด
หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่เน้นนานาชาติ สามารถผลิตนักวิจัยที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ
ของไทย นักวิชาการระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง เช่น คณบดี รองคณบดี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวิจัยข้าม
ศาสตร์ เน้นความเป็นสหสาขาวิชาชีพ พิสูจน์ให้เห็นศักยภาพองค์กรด้วยผลการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล ด้วย
ระยะเวลาสูงสุด 5 ปี (2564-2568) ในปี 2563 ได้รับการรับรองหลักสูตรทั้งหมด 10 หลักสูตรของคณะด้วยระบบ
AUN-QA ด้วยคะแนนระดับ 4 ขึ้นไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้คะแนนสูงสุดของมหาวิทยาลัยบูรพา และ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้คะแนนระดับ 5 เพียงหลักสูตรเดียวของ
มหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงเป็นคณะยอดนิยมที่มีผู้สมัครเลือกในระบบ Admission TCAS 63 สูงเป็นอันดับ 1 ของ
คณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับประเทศ ได้รับความไว้วางใจจาก School of Nursing, WMU โดยรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ทุนบุคลากรพยาบาลเพื่ อศึกษาในหลักสูตร พย.ม. (นานาชาติ) โดยมีผู้สนใจเข้าศึกษาปีละ
เกือบ 30 คน นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพของสังคมที่สาคัญและท้า
ทาย เช่น การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID 19 ที่พักรักษาตัวที่บ้านด้วยระบบ WeSAFE@Home ทาให้ได้รับรางวัล Prime
Minister Award: Innovation For Crisis จากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม และรางวัลที่ 1 Crisis Management จาก World’s Universities with Real Impact (WURI)

ภาพ 1 วิวัฒนาการ FONBUU

1.2 โครงสร้ำงองค์กร คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน: คณะฯ มีโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานภายใต้ พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ 2550 บริหารจัดการโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพาและอธิการบดี ซึ่งกากับดูแล
การทาหน้าที่ของคณบดีซึ่งมีวาระการดารงตาแหน่ง 4 ปี คณบดีต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่ออธิการบดีและสภา
มหาวิทยาลัยทุก 2 ปี การกากับดูแลองค์กร ดาเนินการบริหารงานภายใต้การกากับดูแลของกรรมการประจาคณะฯ
กาหนดทิศทางและนโยบายขององค์กร มีคณบดีเป็นประธาน รองคณบดี ประธานสาขา ผู้แทนคณาจารย์ และ
คณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
คณบดีบริหารงานผ่านคณะกรรมการบริหารคณะฯ ทาหน้าที่บริหารจัดการตามพันธกิจต่างๆ ผ่านรอง
คณบดีแต่ละฝ่าย มีการนาองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล มีระบบการรายงานโดยคณะกรรมการบริหารคณะถึง
คณะกรรมการประจาคณะ มีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัด มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อมหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน มีการประเเมินหลักสูตร/ ส่วนงาน การตรวจสอบภายใน ตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด ดังภาพ 2

ภาพ 2 โครงสร้างการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาพ 3 ระบบการนาองค์กร แบบ FON Leadership
คณะมีรูปแบบ กลไกและระบบการนาองค์กร FON Leadership (ดังภาพ 3) ระบบการนาองค์กรเริ่มต้นจาก
1) VOC: Voice of Customer& Stakeholder การรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
2) คณะกรรมกำรประจำฯและคณะกรรมกำรบริหำรฯ ได้กาหนดทิศทางการนาองค์กรด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และค่านิยมเพื่อตั้งเป้าหมาย ทิศทาง ทุก 4 ปี และมีการทบทวนทุกปีด้วยหลักการมีส่วนร่วม และการใช้ข้อมูลจาก
VOC รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ผู้นาฯ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมต่อประชาคมของคณะฯ เพื่อสื่อสาร
ทิศทางการนาองค์กร
3) Strategic plan and development คณะฯ ใช้ข้อมูลจากระบบรวบรวมข้อมูลกลางของคณะ
FONcockpit และการวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อวิเคราะห์ความสามารถพิเศษขององค์กร
(Core Competency) การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
(Strategic Challenge) และแนวคิดการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสาเร็จ (Objective Key Result: OKRs)
4) Monitoring and Review มีระบบการติดตามและทบทวนผลการดาเนินการโดยระบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูล FONcockpit มีเวทีการติดตามและทบทวน (SRS: Strategic Review Session) โดยผู้นาระดับสูง และการ
ประชุมเพื่อทบทวนและติดตามโดยคณะกรรมการบริหารฯ เวทีการติดตามและทบทวนในระดับการปฏิบัติการ (ORS:
Operational Review Session)
5) Reward& Recognition คือระบบที่สนับสนุนให้บุคลากรรับรู้และตระหนักว่าตนเองเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่
สาคัญขององค์กร เพื่อสร้างความผูกพัน การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีระบบการประเมิน
เลื่อนขั้นเงินเดือนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance Based Evaluation)
6) Improve & KM เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาผลการดาเนินงาน คณะฯ ใช้ การบริหารจัดการโดย
มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Management by Objective) ใช้แนวคิด Outcome Based Education ในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร ใช้การพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improving และการใช้ Knowledge
Management ในการพัฒนาองค์กรด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

บทที่ 2
ทิศทำงกำรดำเนินงำนของคณะพยำบำลศำสตร์ พ.ศ. 2565-2568
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รวบรวมสถานการณ์ภายในและภายนอกในประเด็นต่างๆ ที่
สาคัญ เพื่อวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ และนาไปกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ โดยผลการ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่สาคัญ ประกอบด้วย

2.1 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
การเปลี่ยนแปลงสาคัญของสถานการณ์โลกที่กาลังเกิดขึ้นในวงกว้างและคาดว่าจะส่งผลในอนาคตต่อระบบ
การศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ มีหลายประเด็น สรุปได้ดังนี้
1) กำรเปลี่ ย นแปลงในลั ก ษณะโครงสร้ ำ งทำงสั ง คม เข้ า สู่ สั ง คมแห่ ง ผู้ สู ง อายุ โ ดยสมบู ร ณ์ โดย
ประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากกว่าประชากรเด็ก และจะเป็นประชากรหลักของประเทศในหลาย ๆ ประเทศใน
ระดับโลก การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อแนวโน้มด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความ
โดดเด่นด้านสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศที่เอื้ออานวยต่อการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ทาให้เป็นประเทศเป้าหมายที่
ผู้สูงอายุชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาเพื่อการพักผ่อน การดูแลสุขภาพและการท่องเที่ยวทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วย
บริการที่ดีและมีความพร้อมในเรื่องการอานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้านสุขภาพ สถานพยาบาล
สินค้า และบริการ รวมไปถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรทุน ทรัพยากร
มนุษย์ การศึกษา ระบบรองรับเรื่องสุขภาพ จะทาให้มีโอกาสมากในการพัฒนาองค์กรให้ตอบโจทย์เรื่องนี้
2) แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรศึกษำโลก ในปัจจุบันแม้ว่าการเรียนจะยืดหยุ่นขึ้น และเป็นการ
เรียนนอกห้องเรียนมากขึ้น แต่สถานศึกษาก็ยังคงเป็นสถานที่ที่มอบประสบการณ์และการทดลองทางการเรียนการ
สอนแก่ผู้เรียน เป็นเหมือนที่รวมประสบการณ์ขนาดใหญ่ กระแสระดับนานาชาติ สถานศึกษามีลักษณะ Flexible
School มากขึ้น อาจมีระบบออนไลน์ หรือ Hybrid (ผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์กับการเรียนในสถานศึกษา)
และในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้น เรื่ อย ๆ ครู จ ะเป็น Prospect of Teacher วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนทาง
วิชาการ ครูจะมีบทบาทมากขึ้นในการสอนเด็กให้รู้จัก Soft Skills การเข้าสังคม รวมทั้งวิธีการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วย
สถานศึกษาจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกแบบแผนการเรียนให้กับตัวเอง โดยจะเรียนเมื่อไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ และสามารถ
โต้ตอบกันได้ จดจาได้แม่นยาขึ้น และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ดีขึ้นด้วย ครูจึงต้องสามารถใช้เทคโนโลยี
เข้าช่วยในการเรียนการสอนได้ บทบาทของ Video-Assisted Learning การอัดวิดีโอการสอนของครูจะกลายเป็นตัว
ช่วยที่แพร่หลายมากชึ้นเรื่อย ๆ และอาจเป็นในรูปแบบแอนิเมชันก็ได้ เพื่อให้ผู้เรียนนักเรียนเข้าใจสิ่งที่ครูสอน จะมี
การพัฒนา Blockchain Technology การใช้ Distributed Ledger Technology (DLT) จากบล็อกเชน ทุกครั้งที่มี
การเพิ่มข้อมูลใหม่ ๆ ก็สามารถเพิ่มบล็อกเข้าไปในระบบซึ่งมีพื้นที่ไ ม่จากัด อีกทั้งยังสามารถแชร์ในระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ได้เลย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในตลาดนัดวิชา Massive Open Online Courses (MOOCs) ได้อีกด้วย
3) ระบบสุขภำพกับควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยี จะทาให้เกิดแนวโน้มใหม่ๆ ต่อระบบสุขภาพ
เช่น แนวคิดเกี่ยวกับโรงพยาบาลในอนาคต คือ การมีห้องที่มีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์และพูด
โทรศัพท์ผ่านสมาร์ทโฟนกับคนไข้และแพทย์ประจาจุดให้บริการ โรงพยาบาลมีเครื่องมือตรวจร่างกายทันสมัย มีห้อง
ตรวจติดตามอาการ หลังผ่าตัดระยะสั้น และมีห้องฉุกเฉินเท่านั้น โรงพยาบาลเปรียบเสมือนหอบังคับการบิน มีหมอ

พยาบาล บุคลากรเทคนิคการแพทย์ เฝ้าจอติดตามสัญญาณชีพและสถานะความเจ็บป่วยของร่างกายคนไข้ในระดับที่
ต้องอยู่ในห้อง ICU คนป่วยจานวนมากไม่จาเป็นต้องนอนที่โรงพยาบาล สามารถนอนพักรักษาตัวที่บ้านได้ภายใต้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และผู้คนอีกจานวนมาก หากดูแลสุขภาพตนเองดีแล้ว อาจไม่จาเป็นต้องมาโรงพยาบาลเลย หาก
เกิดความผิดปกติก็สามารถเตือนผ่านการทางานของระบบไอที ความก้าวหน้าทางการแพทย์กับระบบไอทีผสมผสาน
กันจนทาให้มปี ระสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุน และลดการลงทุนไปได้อย่างมาก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อทิศ
ทางการจัดการศึกษาของบุคลากรแพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขในอนาคต
4) พยำบำลกับควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ส่งผลกับระบบการทางาน
ของพยาบาล การปรับตัวของบุคคลากรด้านการพยาบาลไปสู่ยุคของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมโลกเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่มใหญ่ขององค์กรวิชาชีพ การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลเข้ามาใช้ใน
ชีวิตประจาวัน โดยผสมผสานไปกับการทางาน เช่น การฝากข้อมูลไฟล์เอกสารบนระบบแหล่งเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือ
คลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server) ข้อมูลสมาชิกทั่วโลกนาไปวิเคราะห์ (Big Data and Analytics) ใช้งานระบบข้อมูล
เสมือนจริง (Augmented Reality) ระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber Security) เป็นการเปลี่ยนผ่านและ
เป็นทางเลือกที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Digital Disruption) พยาบาลจึงควรปรับตัวให้พร้อมกับการปฏิบัติการตาม
ภาระหน้าที่ และเลือกใช้เทคโนโลยี ในการทางาน สื่อสารร่วมกันกับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขในสาขาวิชาชีพ
อื่น ๆ เรียนรู้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพที่น่าสนใจ โดยมาจากองค์ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์นามาประยุกต์ร่วมกัน (Biomedical Engineering) ได้แก่
Mobile Health Technology หรือ mHealth เป็นระบบติดตามดูแลสุขภาพผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เคลื่อนที่ เป็น
นวัตกรรมที่พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สวมใส่
(Wearable Devices) หรือ นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch) เพื่อเชื่อมต่อ การตรวจวัดข้อมูลสัญญาณต่าง ๆ ทาง
ร่างกายและประมวลผลสรุปเป็นข้อมูลทางสุขภาพ กรณีมีสัญญาณผิดปกติ สามารถแจ้งผลกลับมาที่พยาบาล ตัวอย่าง
ดังกล่าว สะท้อนถึงความจาเป็นในการเตรียมความพร้อมของการศึกษาพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล หรือนโยบาย
การทางานของพยาบาลที่ต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด
5) กำรศึกษำพยำบำลโลกในยุคเปลี่ยนวิถี (Disruptive Nursing) ในอดีต การพยาบาล เน้น
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นหลัก เป็นรูปแบบของทักษะเชิงเทคนิค (Hard, Technical Skill) ในขณะที่ยุค
เทคโนโลยีแห่งข้อมูล ศาสตร์แห่งการพยาบาล ต้องปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยี
คุณลักษณะของพยาบาลจาเป็นต้องเรียนรู้ทักษะเพิ่มที่ไม่ใช่ทักษะทางเทคนิค เช่น ทักษะทางสังคม หรือทักษะทาง
อารมณ์ (Soft Skill) เช่น การทางานเป็นทีม (Team Working) การบริหารจัดการงาน (Task Management) เพื่อ
สร้างเสริมทักษะการลาดับความสาคัญของงาน ความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน ทักษะการคิดวิเคราะห์ การจัดการ
ข้อมูล การเป็นผู้ประกอบการ หรือ Start up ด้านธุรกิจสุขภาพและความงาม การเรียนการสอนทางการพยาบาล นา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการเรียนการสอน (Technologyassisted Learning) ตัวอย่างเช่น การใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-assisted Instruction) การเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จาลอง (Simulation Based
Learning) โดยเน้นการปฏิบัติ (Learning by Doing) ยึดหลักสอนน้อย เรียนรู้มากขึ้น (Teach Less, Learn More)
ใช้รูปแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ที่เน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้เองตามความสะดวกและประสบการณ์
จริง (Authentic Learning) ดังนั้น การศึกษาพยาบาลจึงมีขอบเขตของการพัฒนาความรู้และทักษะในมิติที่
หลากหลายมากขึ้น

2.2 ทิศทำง นโยบำย และแผนพัฒนำควำมเป็นเลิศ มหำวิทยำลัยบูรพำ ปีงบประมำณ 2566-2570
ภายใต้กรอบแนวคิดในการพัฒนา “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ซึ่งเป็นการพัฒนาสังคมของประเทศ
ที่มีภาคอุตสาหกรรมเป็นเครื่องยนต์สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่
ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะที่จาเป็น อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
เพื่อให้ประเทศได้มีโอกาสพัฒนาเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนา
อุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดทาโครงการนาร่องขนาดใหญ่เพื่อ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ ได้แก่ “โครงการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern
Economic Corridor : EEC)” เพื่อต้องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
โลกสู่อาเซียน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชื่อมโยงภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพื้นที่ตั้งโครงการ
ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะมหาวิทยาลัยหลักใน EEC และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกมีบทบาทใน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการอุตสาหกรรมเป้าหมาย และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชุมชน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) รวมทั้งพื้นที่ภาคตะวันออกทั้งหมด มหาวิทยาลัยจึงกาหนดจุดเน้นไว้ 2 ประเด็น
ดังนี้
1) Smart living, Smart Life คือการต่อยอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาช่วยส่งเสริม
และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาเหมาะสมกับความสามารถ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีความเป็นอยู่อย่างผาสุข
ตลอดชีวิต เป็นกาลังให้แก่สังคมในการพลิกฟื้นประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด
1.1. Demand Driven and Percision Education นาองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษามา
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่สามารถพัฒนากาลังคนให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ผู้ใช้บัณฑิต และการสร้างผู้ประกอบการ
1.2 Holistic Health Care นานวัตกรรมการดู แลสุ ขภาพแบบองค์รวม มาช่ว ยดูแลสุ ขภาพและ
พลานามัยของประชาชนในทุกช่วงวัย ทั้งในเรื่องของโภชนาการ การใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพ และการรักษาพยาบาล
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตยืนยาว ลดภาระทางด้านการสาธารณสุข
1.3 Happy Workplace นานวัตกรรมด้านแรงงานมาส่งเสริมสุขภาวะในองค์กรสร้างความสุข และ
เสริมผลิตภาพในการทางาน
1.4 Smart Aging นานวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุมาเสริมการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย รวมทั้งการ
ขยายระยะเวลาวัยทางานให้ยืนยาวขึ้น
2) Smart Innovation, Smart Industry คือ การต่อยอดองค์ความรู้ จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อช่วยยกระดับอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคและตลาดโลก ชักนานักลงทุนคุณภาพ และสร้างงานคุณภาพให้แก่ ประชาชน รวมทั้ง
การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่จากต้นทุนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2.1 Industry 4.0 พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC และภาคตะวันออกไปสู่ Industry 4.0
เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แข่งขันได้ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาบุคลากรผ่านหลักสูตรระยะสั้น ให้คาปรึกษาแก่อุตสาหกรรม รวมทั้งส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน
2.2 Innovation strtup พัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่จากต้นทุนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส่งเสริมให้เกิดการนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก (EAST Park)
ผลักดันให้เกิด Bangsaen Innovation District เชื่อมต่อกับ Burapha Innovation Ecosystem และขยายไปสู่
Innovation Ecosystem ในภาคตะวันออกที่เชื่อมโยงกับ EECi และ EECd
แนวคิดสาคัญของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยบูรพา โดยวางเป้าหมาย 15 ปี มหาวิทยาลัยจะมุ่งไปสู่
มหาวิทยาลัยระดับโลก Global University ซึ่งปัจจัยและแผนในระยะ 5 ปีนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ถือเป็นมหาวิทยาลัย
หลักในพื้นที่ภาคตะวันออก (Regional University) ที่เน้นความสาคัญของอุตสาหกรรมในพื้นที่ ด้วยจุดแข็งทางด้าน
ที่ตั้งและได้รับการผลักดันระดับชาติในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยได้กาหนดการดาเนินงาน
ตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริม การสร้างนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่การจัดการด้าน
การศึกษา ที่เน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศ
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ทั้งสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก (Global Change) ที่เป็น
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์ตาแหน่งเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเมื่อพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมใน
ระดับใหญ่ หรือระดับโลก และทิศทาง นโยบาย และแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสิ่งที่คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความสาคัญและคานึงถึงเมื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ได้ทิศทางการบริหาร
จัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

บทที่ 3
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและบริบทเชิงกลยุทธ์
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลที่สาคัญ มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อกาหนดบริบทเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency)
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) ใน 5
ประเด็น คือ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการปฏิบัติการ ด้านบุคลากร และด้านสังคม

3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กร (Environmental Scan)
ในปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องเผชิญกับการการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ดังนี้
ประเด็นกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกที่สำคัญ
1) มีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทางการพยาบาลเพิ่มมากขึ้น
ทาให้เกิดการแข่งขันเพื่อให้ได้ผู้เรียน
2) นโยบายของ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มุ่งเน้นการพลิกโฉม
ของประเทศ (Reinventing the Nation) โดยการใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัย จึงเน้นการศึกษา ดังนี้
2.1 สร้างและพัฒนาคนในที่เน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทาให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการอุดมศึกษา
ที่เน้นหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้จ้างงาน เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต การปรับรูปแบบของ
การเรียนและโครงสร้างหลักสูตรที่ตอบความต้องการของผู้เรียน เช่น ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank ) หลักสูตรผสมผสาน
2.2 การสร้างความรู้และนวตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Value Based Economy ทาให้
ส่งผลต่อวิธีการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของนโยบาย
สป.อว.
2.3 การทางานแบบจตุรภาคี (Quadruple Helix) ซึ่งเป็นการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน
สั งคม มหาวิทยาลั ย สถาบั นวิจั ย และเครื อข่ายต่างประเทศ เพื่อเลื อกรับ พัฒนาต่อยอด และปรับใช้องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบริบทของไทย ทาให้ส่งผลต่อการปรับรูปแบบการทางานขององค์กร
3) นโยบายของ สป อว. มี การจั ด กลุ่ ม ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 4 กลุ่ ม คื อ Area Based University,
Technology and Innovation University และ Global and Frontier Research University ที่ มี ผ ลการก าหนด
มาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กากับดูแล และจัดสรรงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้กาหนดเป็น
สถาบันในกลุ่ม Technology and Innovation University (2565-2569) และมุ่งเป้าหมายให้เข้าสู่กลุ่ม Global and
Frontier Research University (2570-2579) ทาให้ ส่ งผลต่อการกาหนดทิ ศทาง เป้าหมายและการดาเนินงานของ
คณะฯ
4) การสนับสนุนงบประมาณด้านการผลิตพยาบาลเพิ่มของรัฐบาล มีความไม่แน่นอน จึงส่งผลต่อการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงาน
5) ระเบียบบริหารการจัดการทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนไป และมุ่งศูนย์รวมที่ส่วนกลาง ทุนวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และต้องเป็น

โครงการแบบบูรณาการมากขึ้นในสหสาขาวิชา รวมถึงนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของประเทศ ที่เนนการใชประโยชนเชิง
พาณิชย์ ทาให้หน่วยงานต้องปรับรูปแบบของการทางานแบบบูรณาการ ที่เน้นเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ (Multi Displinary)
6) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสภาวะทางสุขภาพและการเจ็บป่วย เช่น การระบาดของโรคอุบัติใหม่ COVID
19 โรคอุบัติใหม่อื่นๆ และการเปลี่ยนแปลงภาวะวิกฤติด้านสุขภาพ เช่น ภัยพิบัติ ปัญหาจากภาวะวิกฤติทางสังคม เช่น ยา
เสพติด ปัญหาสุขภาพจิต การฆ่าตัวตาย ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้ส่งผลต่อการจัดการศึกษา วิจัย และบริ การ
วิชาการ ซึ่งต้องปรับรูปแบบและอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสื่อดิจิตัล
7) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร ทาให้เข้าสู่สังคมสูงวัย ประชากรวัยเด็กลดน้อยลง ส่งผลต่อการ
เตรียมความพร้อมรูปแบบการดูแลสุขภาพในอนาคต รวมถึงจานวนผู้เรียนที่เข้าสู่ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่น้ อยลง
จึงเป็นโอกาสที่ส่งผลต่องบประมาณเพื่อการบริหารจัดการในองค์กร
8) การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ระบบเทคโนโลยีดิจิตอลการสื่อสาร ทาให้
คณะฯ ต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
9) มีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนทุนการศึกษา/วิจัยแก่
นิสิตในทุกระดับ เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนและลดภาระด้านค่าใช้จ่ายแก่นิสิต
10) เป็นวิชาชีพที่มีความต้องการสูงทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน และเป็นสาขาขาดแคลน จึง
เป็นโอกาสในการสร้างพันธกิจด้านผลิตบัณฑิตพยาบาล
11) มีศิษย์เก่าที่มีคุณภาพกระจายอยู่ทั่วทั้งภายในและต่างประเทศ จึงเป็นโอกาสในการจัดการเรียนการสอน
และบริการวิชาการ
12) ทาเลที่ตั้งของคณะฯ อยู่ในเขตพื้นที่การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มุ่งเน้นการพัฒนา
พื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ทะเล มีท่าเรือน้าลึก และกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เป็นการเพิ่มโอกาสในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการด้านสุขภาพ
ประเด็นกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในที่สำคัญ
1) ผู้นาระดับสูงนาองค์กรโดยการกาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายอย่างชัดเจน มี การกากับดูแลองค์กร
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร ทาให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2) คณะฯ มีการนาเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการบริหารองค์กร และผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา
คณะฯ สู่สถาบันชั้นนา จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3) มหาวิทยาลัยบูรพา กาหนดเป็นสถาบันในกลุ่ม Technology and Innovation University (25652569) และมุ่งเป้าหมายให้เข้าสู่กลุ่ม Global and Frontier Research University (2570-2579) จึงทาให้ส่งผลต่อ
การกาหนดทิศทาง เป้าหมายและการดาเนินงานของคณะฯ
4) ได้รับการรับรองสถาบันการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาวิชาชีพการพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นระยะเวลาสูงสุด 5 ปีการศึกษาต่อเนื่อง 2 รอบการประเมิน ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการผลิตบัณฑิต
พยาบาลที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
5) แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ขาดความสอดคล้องของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการที่สาคัญทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว และตัวชี้วัด ซึ่งทาให้ทิศทางการดาเนินงานและการบริหารจัดการไม่เป็นเชิงกลยุทธ์
6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารยังไม่ครอบคลุม ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้ไม่สามารถนามาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการองค์กร

7) การจัดการความรู้ของคณะฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เท่าที่ควร ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อ
กระบวนการเรียนรู้ขององค์กร
8) การสื่อสารและการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของคณะฯ ยังไม่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ส่งผลต่อการดาเนินงานเพื่อการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์
9) การบริการวิชาการ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น วารสาร วิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ การจัด
เวทีวิชาการ การบริการวิชาการในระดับนานาชาติในรูปแบบ Customized courses พื้นที่ต้นแบบ Pilot model การ
บริการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก จึงเป็นที่พึ่งและตอบสนองความต้องการของชุมชน
และสังคม
10) คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา มีประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีความร่วมมือกับหลากหลายสถาบันต่างประเทศ จึงสามารถผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย และ
บริการวิชาการที่ตอบโจทย์ปัญหาด้านสาธารณสุขทั้งระดับชาติและนานาชาติ
11) บุคลากรของคณะฯ มีความพึงพอใจและมีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการและมีความภักดีต่อคณะฯ
จึงเป็นโอกาสในการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
12) การเกษียณอายุราชการ/อายุการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญการสอนและการวิจัย และมี
ตาแหน่งทางวิชาการ ทาให้เกิดช่องว่างในช่วงเปลี่ยนผ่านการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุพันธกิจของคณะฯ
13) คณะฯ จัดสรรให้มีทุนต้นกล้าอาจารย์โดยการให้ทุนนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อลดภาวะการ
ขาดแคลนอาจารย์พยาบาล
14) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในตาแหน่งผู้บริหาร อาจารย์ และสายสนับสนุน ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ทาให้ส่งผลต่อการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล
15) ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ มีปริมาณน้อย ทาให้ส่งผลต่อความพัฒนา
องค์กรสู่การเป็นสถาบันทางการศึกษาพยาบาลชั้นนาระดับนานาชาติ

3.2 ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Challenge)
ตำรำง 1 ควำมได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และควำมท้ำทำยเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge)
ด้ำน
Strategic Advantage
ด้ำนกำรศึกษำ SA1 การจัดการหลักสูตรที่ได้
มาตรฐานสากลและเป็นที่ต้องการ
ของสังคม
SA2 เป็นสถาบันผลิตพยาบาลที่มี
ชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ
เป็นที่นิยมของผู้เรียน

Strategic Challenge
SC1 สภาวะการแข่งขันของสถาบันผลิตพยาบาลที่
หลากหลาย เกิดการแย่งชิงผู้เรียน โดยเฉพาะระดับ
บัณฑิตศึกษา
SC2 พฤติกรรมและความคาดหวังของผู้เรียน
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา
SC3 การนาเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ใน
การวางรากฐาน เป้าหมาย การดาเนินธุรกิจ ตลอดจน

ด้ำน
ด้ำนกำรวิจัย

ด้ำนกำร
ปฏิบัติกำร
ด้ำนบุคลำกร

ด้ำนสังคม

Strategic Advantage
SA3 เครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งภายใน
และต่างประเทศ

Strategic Challenge
ขั้นตอนการทางานและวัฒนธรรมขององค์กร (Digital
Transformation)
SC4 การแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก เพื่อสร้าง
รายรับให้กับคณะฯ มีปริมาณน้อย
SC5 การเปลี่ยนแปลงของนโยบายแหล่งทุนวิจัยภายนอก
ทาให้หลักเกณฑ์การอนุมัติทุนวิจัยเปลี่ยนแปลงไป
SC6 การพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ
SA4 ทาเลที่ตั้งของคณะอยู่ใน
SC7 งบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล มีแนวโน้มลดลง
ภูมิภาคตะวันออก พื้นที่ EEC และมี SC8 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดี
SA5 มีศูนย์การเรียนรู้และ
SC9 บุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์จะเกษียณ
เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่
จานวนมากในเวลา 5 ปีข้างหน้า
ทันสมัย (Learning Resource
SC10 การแย่งชิงบุคลากรจากสถาบันคู่แข่ง
Center)
SC11 การพัฒนาบุคลากรให้เกิดการปรับตัวและสามารถ
ปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่ (Multi – Function)
SA6 ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่
SC12 ปัญหาสุขภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลง เช่น ภัย
สาคัญและหลากหลาย เช่น ชุมชน พิบัติ โรคอุบัติใหม่
วิชาการ ชุมชนวิชาชีพด้านการ
พยาบาล ชุมชนในภาคตะวันออก

3.3 ควำมสำมำรถพิเศษขององค์กร (Core Competency)
การวิเคราะห์ความสามารถพิเศษขององค์กรของคณะฯ โดยใช้เครื่องมือ VRI (Value Rare Imitate) จาก
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการระดมสมอง วิเคราะห์ เพื่อค้นหาความสามารถพิเศษขององค์กร ว่าสิ่งใดเป็น
สิ่งสาคัญในการสามารถสร้างคุณค่า (Value) ให้กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะ
และหาได้ยาก (Rare) ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ (Imitate) ซึ่งเป็นลักษณะที่สามารถแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่เทียบ และ
กาหนดความสามารถพิเศษขององค์กร ดังนี้
CC1 Faculty Expert Varity ความเชี่ยวชาญของอาจารย์เพื่อรองรับระบบสุขภาพในอนาคต
CC2 ความสัมพันธ์กับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
CC3 การบริหารหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีมาตรฐานสากล

บทที่ 4
แผนกลยุทธ์ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. 2565-2568
การจัดทาแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565-2568 มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็น
กรอบในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานของคณะฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม รวมทั้ง
บริบทของคณะฯ ในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

4.1 Strategic House
ผู้นาระดับสูงใช้หลักการมีส่วนร่วมในการกาหนด วิสัยทัศน์ และค่านิยม โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลการ
รับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ โดยกาหนดช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า ร่วมกับการ
วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน วิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อวิเคราะห์
ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency) การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage)
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) ทาให้ได้วิสัยทัศน์ คือ “สถำบันแห่งกำรพลิกโฉมทำงกำรศึกษำและ
วิจัยทำงกำรพยำบำล เพื่อรับมือสภำวะสุขภำพที่ท้ำทำยอย่ำงยั่งยืนและเป็นสำกล” ซึ่งหมายถึงการเป็นที่พึ่งเพื่อการ
พัฒนาประเทศแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ด้วยองค์ความรู้ วิทยาการ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ทันสมัย
มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสภาวะสุขภาพที่ท้าทายที่คณะฯ กาหนดคือ
ศาสตร์ผู้สูงอายุ (Aging) การดูแลสุขภาพผู้ประกอบการ (Occupation Health) การจัดการภาวะวิกฤตทางสุขภาพ
(Health Crisis Management) ได้ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ READY และค่านิยมขององค์กรคือ NURSE
(ดังภาพ 4)

ภาพ 4 Strategic House

ตำรำง 2 ควำมเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
Strategic Objective
SA
SC
SO1 พัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัย
SA2, SA3
SC4, SC5,
SO2 International Publication & Nursing
SA2, SA3
SC6
Innovation focusing Healthcare Challenge
SO3 Well-being community Ecosystem
SA3, SA4,
SC3, SC12
SA7,
SO4 Expand and Strengthen Nursing
SA3, SA4,
SC3, SC12
Network:
SA7
SO5 Advanced Learning Resource System
SA5
SC3
Center (ALRSC)
SO6 Intelligence Executive Information
SA5
SC3
System (IEIS)
SO7 Customized Course (degree & nonSA1, SA2, SC1, SC2, SC3,
degree)
SA3, SA4,
SC12
SA5
SO8 Student & Alumni Engagement
SA3, SA6
SC3
SO9 Performance Excellence: การจัดการ
SA1
SC7, SC8
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
SO10 HRD: การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ
SA5
SC9, SC10, SC11
อย่างมืออาชีพ
SO11 KM & LO: การบริหารจัดการความรู้สู่
SA5
SC3, SC11
องค์กรแห่งการเรียนรู้

CC
CC1, CC2
CC1, CC2
CC1, CC2,
CC3
CC1, CC2
CC1
CC1
CC1, CC2,
CC3
CC2
CC1, CC3
CC1, CC2
CC1

4.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 11 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic
Objectives: SO) และ 19 แผนงาน (Action Plan) ดังนี้
1. Research Excellence: พัฒนำระบบงำนวิจัยสู่ควำมเป็นเลิศ ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ 3 Action Plan
SO1 พัฒนำระบบสนับสนุนกำรวิจัย
AP1-1 FON Research Support Center
AP1-2 การตลาดเชิงรุกเพื่อได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก
SO2 International Publication & Nursing Innovation focusing Healthcare Challenge:
เพิ่มศักยภาพด้านการผลิตผลงานวิจัยทางด้านสุขภาพในระดับนานาชาติ และพัฒนานวัตกรรมด้านการพยาบาลที่
มุ่งเน้นความท้าทายด้านระบบสุขภาพ
AP2-1 Golden standard research methodology
2. Ecosystem of Community Well-being: พัฒนำระบบนิเวศเพื่อควำมเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 Action Plan

SO3 Well-being community Ecosystem: ความยั่งยืนของระบบนิเวศในชุมชน “อยู่ ดี มีสุข”
AP3-1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพผู้สูงอายุของภาคตะวันออก
AP3-2 ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติดและศูนย์กลางของภาคีเครือข่ายในการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยา
เสพติด ภาคตะวันออก
SO4 Expand and Strengthen Nursing Network: ขยายและสร้างความเข้มแข็งด้านเครือข่าย
ทางการพยาบาล
AP4-1 สร้างความผูกพันเชิงรุกกับ International Institute
3. Advanced Technology for Education and Research: พัฒนำเทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศ
เพื่อกำรเรียนรู้และกำรวิจัย ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 3 Action Plan
SO5 Advanced Learning Resource System Center (ALRSC): จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย
AP5-1 FON Smart Learning Resource Center
SO6 Intelligence Executive Information System (IEIS): ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการ
ตัดสินใจ
AP6-1 Strategic Dashboard (ด้านกลยุทธ์ ประกันคุณภาพ)
AP6-2 Smart Student Dashboard
4. Demand Driven Curriculum : พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของสังคม ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5 Action Plan
SO7 Customized Course (degree & non-degree): การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและตอบ
ความต้องการของผู้เรียน
AP7-1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ (ป.โท พยาบาล + Data science 1 ปี)
AP7-2 Caring Reskill-Upskill Center (non-degree)
SO8 Student & Alumni Engagement: การสร้างความผูกพันร่วมกันระหว่างคณะฯ กับศิษย์ปัจจุบัน
และศิษย์เก่า
AP8-1 Reform Student council
AP8-2 Student Well-being Center
AP8-3 alumni engagements
5. Yield Managing System for Excellence: พัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรสู่องค์กรแห่ง
ควำมเป็นเลิศ ประกอบด้วย 3 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5 Action Plan
SO9 Performance Excellence: กำรจัดกำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ
AP9-1 TQC Winner ในปี 2567
AP9-2 Operation Excellence (Work system & Work process)
SO10 HRD: กำรพัฒนำบุคลำกรสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงมืออำชีพ
AP10-1 UK PSF
AP10-2 Individual Development Plan (IDP)
SO11 KM & LO: กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
AP11-1 การขับเคลื่อนการจัดการความรู้เพื่อพลิกโฉมสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

4.3 ควำมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยบูรพำ
กับแผนกลยุทธ์ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ พ.ศ. 2565-2568
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 3 แพลตฟอร์ม คือ 1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 2) กลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก
อย่างยั่งยืน และ 3) พัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะพยาบาลศาสตร์อย่างสอดคล้อง ดังภาพ 5

ภาพ 5 ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

ตำรำง 3 วิเครำะห์ประเด็นควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ ของคณะพยำบำลศำสตร์ และมหำวิทยำลัยบูรพำ
ประเด็น
ประเด็นยุทธศำสตร์ของ
ยุทธศำสตร์ของ
คณะพยำบำลศำสตร์
มหำวิทยำลัย
1. การยกระดับ ด้านที่ 1 Research
คุณภาพ
Excellence : พัฒนาระบบงาน
การศึกษาสู่
วิจัยสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล ด้านที่ 3 ด้าน Advanced
และการสร้าง Technology for Education
บุคลากรคุณภาพ and Research : พัฒนาระบบ
สนองต่อความ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ต้องการของพื้นที่ เรียนรู้และการวิจัย
ภาคตะวันออก ด้านที่ 4 Demand Driven
Curriculum: พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
สังคม
2. การเป็นกลไก ด้านที่ 2 Ecosystem of
หลักในการ
Community Well-being:
ขับเคลื่อน
พัฒนาระบบนิเวศเพื่อความ
อุตสาหกรรม เข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
เป้าหมายและ ด้านที่ 4 Demand Driven
เป็นที่พึ่งในการ Curriculum: พัฒนาขีด
พัฒนาพื้นที่ภาค ความสามารถในการแข่งขันเพื่อ
ตะวันออกอย่าง ตอบสนองความต้องการของ
ยั่งยืน
สังคม
3. การพัฒนาสู่ ด้านที่ 5 Yield Managing
องค์กร
System for Excellence:
ประสิทธิภาพสูง พัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
เพื่อการเติบโต บริหารจัดการสู่องค์กรแห่ง
อย่างยั่งยืน
ความเป็นเลิศ

ประเด็นควำมสอดคล้องของ
คณะพยำบำลศำสตร์และมหำวิทยำลัยบูรพำ
- การพัฒนาระบบงานวิจัย จะสนับสนุน ทาให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย
ที่ตอบสนองเป้าหมายของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ทาให้มีผลต่อการ
กาหนดลาดับ Ranking แสดงถึงความเป็นมาตรฐานสากลของ
มหาวิทยาลัย
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการวิจัย ทา
ให้การจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบสุขภาพของประเทศ แสดงถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
- การมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้เรียน ผู้จ้างงาน ผู้ใช้
บัณฑิต ทาให้สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการ
สร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก
- การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชน เป็นการ
สร้างความเข้มแข็งของการทางานร่วมกันของเครือข่ายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนภาคตะวันออก
ระดับประเทศ และนานาชาติ ให้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในการเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน
- การมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้เรียน ผู้จ้างงาน ผู้ใช้
บัณฑิต ทาให้สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการ
สร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก
เพื่อเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน
- การพัฒนาของคณะฯ มี การนากรอบแนวคิดและแนวทางของ
EdPEX มาพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการสู่องค์กรแห่ง
ความเป็นเลิศ การพัฒนาระบบการทางาน การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้
สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพตามทิศทางการพัฒนาของคณะ ซึ่ง
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ควำมสอดคล้องของประเด็นยุทธศำสตร์ของคณะพยำบำลศำสตร์และมหำวิทยำลัยบูรพำ
เมื่อได้ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ได้วิเคราะห์และกาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 11 ข้อ ซึ่ง
ประกอบด้วย 19 แผนงาน ในขั้นตอนของการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงาน ได้ใช้เครื่องมือที่สาคัญคือ การตั้งเป้าหมาย
เพื่อวัดผลสาเร็จ (Objective Key Result : OKRs) ดังแสดงในตาราง 4 ถึงตาราง 8 ตามประเด็นยุท

15

Strategic
Objectives

ตำรำง 4 Pillar 1 Research Excellence



Goals

Action Plan

Objective


SO1
พัฒนำระบบสนับสนุนกำรวิจัย
พัฒนาบริการให้คาปรึกษาเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยแบบครบวงจร (Research care
center)
AP1-1 FON Research Support
AP1-2 แผนล่าทุนวิจัยจากภายนอก
Center
เปิดให้บริการ FON Research Support ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก
Center ใน ม.ค. 65
15 ล้าน
KR1 มีแหล่งทุนเฉพาะที่จะสนับสนุน
งานวิจัย 3 กลุ่มตามประเด็นหลักของคณะ
อย่างน้อย 3 แหล่งในปี 2565
KR2 ได้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 15
ล้านต่อปี อย่างน้อย 3 ชุดโครงการ
(โครงการย่อยชุดละ 2 โครงการ) ในปี
2566
KR3

ผลิตผลงานตีพิมพ์และนวัตกรรมในระดับนานาชาติ
AP2-1 ได้คุณภาพตามมาตรฐาน Golden standard ตาม
research methodology
ผลิตผลงานตีพิมพ์และนวัตกรรมในระดับนานาชาติ

KR1 ได้ manuscript จากงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 45 เรื่อง
ต่อปี
KR2 ส่ง manuscript ใน International Journal
Q1,Q2=15 เรื่องต่อปี, Q3,Q4=30 เรื่องต่อปี
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KR1 เปิดศูนย์วิจัยและนวัตกรรมครบวงจร
ในปี 2565
KR2 พัฒนาโครงร่างวิจัย 10 เรื่อง ตาม
Key Results
ประเด็นหลักของคณะ ภายในเดือน
กันยายน 2565
KR3 งานวิจัยของคณะ ดาเนินการได้ตาม

กาหนดการแผนวิจัย
KR4 อาจารย์ 50% มาใช้บริการศูนย์ต่อ
เดือน และมีความพึงพอใจร้อยละ 80

SO2
International Publication & Nursing Innovation
Focusing Healthcare Challenge
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Strategic
Objectives

ตำรำง 5 Pillar 2 Ecosystem of Community Well-being



Goals

Action
Plan


ey
Results


SO4
Expand and Strengthen Nursing Network

สร้างชุมชนต้นแบบ Ecosystem of Community Well-being
AP3-1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการความรู้และนวัตกรรมด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุของภาคตะวันออก

AP3-2 ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติดและศูนย์กลางของภาคี
เครือข่ายในการสร้างชุมชนที่ปลอดภัย
จากยาเสพติด ภาคตะวันออก

เปิดศูนย์ Excellence center เพื่อสุขภาวะของชุมชนในเครือข่ายระดับชาติ/นานาชาติ
จานวน 2 ศูนย์
KR1 มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบกลางวัน ที่มี
ผู้รับบริการอย่างน้อย 30 คน ในปี 2566
KR2 จัดการศึกษาต่อเนื่องสาหรับวิชาชีพ
ด้านสุขภาพและผู้ดูแลเกี่ยวกับการดูแล
ผู้สูงอายุ
KR3 มีงานวิจัยแบบ Multidisciplinary
ระดับชาติและนานาชาติ จานวน 4 เรื่อง
ภายในปี 2568

KR1 มีศูนย์วิชาการด้านยาเสพติดและศูนย์กลางของภาคี
เครือข่ายในการสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติด ภาค
ตะวันออก เปิดศูนย์ (Kick off) ในเดือนมิถุนายน 2565
KR2 มีระบบฐานข้อมูลสาหรับศูนย์อย่างน้อย 3 ระบบ ในเดือน
กรกฎาคม 2565 (บุคลากร/เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง/โครงการ
กิจกรรม/งบประมาณสนับสนุนการทาวิจัย/บริการวิชาการ)
KR3 จัดเวทีวิชาการภาคีเครือข่ายด้านสารเสพติด ระดับภาค
ตะวันออก ในเดือนมีนาคม 2566
KR4 จัดเวทีวิชาการด้านสารเสพติดระดับนานาชาติ
(Symposium) ในปี 2567 (ปปส, สวรส, Buu, Singapore,
Indonesia, Vuietnam, America) ในเดือนมิถุนายน 2567
KR5 มีผลงานวิชาการ อย่างน้อย 10 เรื่อง ภายในปี 2568 (วิจัย
แบบ Multidisciplinary) ระดับชาติและนานาชาติ จานวน 4
เรื่อง/บริการวิชาการ 6 เรื่อง) ภายในปี 2568

AP4-1 สร้างความผูกพันกับ International Institute

Stakeholder Engagement
KR1 การประชุมวิชาการนานาชาติระหว่าง FONBUU กับสถาบันเครือข่ายใน
3 ประเด็นหลักของคณะฯ (ผู้สูงอายุ/Occupational health และ health
crisis management) อย่างน้อย 3 ครั้งภายในปี 2568
2566 1 ครั้ง Aging
2567 1 ครั้ง Occupational health
2568 1 ครั้ง Health crisis management
KR2 มีเวทีการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติระหว่างคณาจารย์และนิสติ
พยาบาลของเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล อย่างน้อย 4 สถาบัน
(FONBUU, Saku, Indonesia, ThaiGo, Norway, Vietnam, Wenzhou,
Dali Chaina) ปีละครั้ง ภายในปี พ.ศ. 2565 (Virtual Seminar for
strengthen nursing)
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Objective


SO3
Well-being community Ecosystem

17
Strategic
Objectives

ตำรำง 6 Pillar 3 Advanced Technology for Education and Research



Goals


Action
Plan


Objective

OKR


พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ขั้นสูงด้านการปฏิบัติการทางการพยาบาล
AP5-1 FON Smart Learning Resource Center (SR)
เปิดบริการ FON Smart Learning Resource Center
1.ห้องปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง
2.ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล
KR1 เปิดให้บริการสถานการณ์เสมือนจริง 5 รายวิชา ในปี 2565
KR2 มี scenario จานวน 25 เรื่องต่อภาคการศึกษา ภายในภาค
การศึกษา 1/2565
KR3 มีรายได้จากการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลเสมือน
จริงจากบุคคลภายนอก/หน่วยงานภายนอก 1 แสนบาท/ปี ภายในปี
2566 และ มีรายได้ เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท/ปี ภายในปี 2567

SO6
Intelligence Executive Information System (IEIS)
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Centralized Data) เพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
และข้อมูลที่สาคัญของคณะฯ เพื่อการบริหารจัดการ อย่างทันท่วงที
AP6-1 ระบบ Strategic Dashboard
AP6-2 Smart Student Dashboard
(กลยุทธ์ ประกันคุณภาพ)
พัฒนาระบบ Strategic Dashboard
ที่มีคุณภาพ

พัฒนาระบบ Smart Student Dashboard
ที่มีคุณภาพ

KR1 เปิดให้บริการฐานข้อมูล อย่างน้อย 4
ฐานข้อมูล จาก 7 ฐาน ในปี 2566 ครบ7
ฐานข้อมูลในปี 2567
KR2 มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ อย่าง
น้อย 2 ฐานข้อมูล
KR3 มีจานวนผู้ใช้ ในปี 2566 ร้อยละ 50 และ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 ในปี ในปี 2567
KR4 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้ระบบในระดับดีและดีมากกว่า

KR1 เปิดให้บริการฐานข้อมูล อย่างน้อย 3
ฐานข้อมูลในปี 2565
KR2 มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ อย่าง
น้อย 2 ฐานข้อมูล
KR3 มีจานวนผู้ใช้ ในเดือน....ปี 2566 ร้อยละ
50 ต่อชั้นปี และครบร้อยละ 100 ใน ปี 2569
KR4 ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ต่อการใช้ระบบในระดับดีและดีมาก
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SO5
Advanced Learning Resource System Center (ALRS)
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Strategic
Objectives

ตำรำง 7 Pillar 4 Demand Driven Curriculum
SO7
Customized Course (degree & non-degree)

SO8
Student & Alumni Engagement

-หลักสูตรมาตรฐานสากล (AUN-QA Inter)
-First choice/Excellence training center ใน 3 ประเด็น (Health Crisis
Management, Occupational, Aging)

Student Engagement
Alumni Engagement



Goals


Action
Plan


AP7-1 พัฒนาหลักสูตรใหม่
AP8-1 Reform
AP7-2 Caring Reskill-Upskill Center (non-degree)
(ป โท + Data science 1 ปี)
Student council

Objective พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่มคี ุณภาพ




Student
Engagement
KR1 มีโครงสร้าง
สโมสรนิสิตใหม่ ภายใน
ปีการศึกษา 2565
KR2 มีกิจกรรมที่
สโมสรนิสิตได้คดิ ริเริ่ม
ดาเนินการอย่างน้อย
ชั้นปีละ 1 กิจกรรม
KR3 นิสิตทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่
สโมสรนิสิตดาเนินการ
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
การศึกษา

AP8-3 Alumni
Engagement

เปิดบริการ Student Well- Alumni Engagement
being Center
KR1 เริ่มเปิดให้บริการศูนย์
KR1 มีฐานข้อมูลศิษย์
ดูแลนิสิตแบบครบวงจร (โดยใช้ เก่าทุกหลักสูตรฯ
ข้อมูลจาก Platform Student ภายในปี 2565
Dashboard) ในปี 2565
KR2 นิสิตที่จบในแต่ละ
KR2 จานวนนิสิตที่ใช้บริการ
ปีการศึกษา สมัครเป็น
ศูนฯ อย่างน้อยร้อยละ 50
สมาชิกสมาคมศิษย์เก่า
ภายในปีการศึกษา 2566
คณะฯ ร้อยละ 90
KR3 มีระบบการส่งเสริม
KR3 มีกิจกรรมร่วมกัน
Social Reward/Faculty/
Reward และ Portfolio
ระหว่างสโมสรนิสติ
electronic ภายในปีการศึกษา ปัจจุบัน และสมาคม
2566
ศิษย์ก่าอย่างน้อยปีละ
KR4 นิสิตที่ใช้บริการศูนย์ฯ มี 1 ครั้ง
ความพึงพอใจในระดับมาก
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้เข้า
ใช้บริการศูนย์ฯ ในแต่ละปี
การศึกษา

18

OKR

พัฒนาหลักสูตร Non-degree ที่มีคุณภาพ: Caring Reskillสอดคล้องความต้องการของตลาด Upskill Center
KR1 MOU ความร่วมมือกับคณะฯ KR1 จานวนผูเ้ ข้าอบรมทุกโครงการภายในปี พ.ศ.2565
วิทยาการสารสนเทศ ภายใน ม.ค. -อบรม 4 เดือน จานวนผู้เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 30 คน
2565
-อบรมระยะสั้น 1-5 วัน จานวนผู้เข้าอบรม ไม่น้อยกว่า 100 คน
KR2 พัฒนาหลักสูตร ภายใน 2565 KR2 จัดทาหลักสูตรระบบ Credit bank ภายในปี พ.ศ. 2566
และผ่านการรับรอง AUN QA
-หลักสูตรอบรมระยะสั้น อย่างน้อย 10 หลักสูตร
ภายใน ธ.ค. 2567
-หลักสูตรแบบ Credit transfer from Bachelor degree to
KR3 รับผู้เรียน 20 คน ภายใน มิ.ย. non-degree 3 หลักสูตร
2566
-หลักสูตรแบบ Credit transfer from non-degree to
KR4 บริหารหลักสูตรอย่างมี
Master degree 3 หลักสูตร (การพยาบาลผู้ใหญ่ การพยาบาล
คุณภาพ ผู้เรียนผ่าน Yearly
ชุมชน การพยาบาลผูส้ ูงอายุ)
Learning Outcomes (YLO)
KR3 จัดทา Nursing career ladder development เพื่อเข้าสู่
ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN)
-ด้านการดูแลผูส้ ูงอายุ ภายในปี พ.ศ.2567
-ด้านการจัดการสาธารณภัย (COVID-19) ภายในปี พ.ศ.2568
-ด้านการพยาบาลอาชีวอนามัย ภายในปี พ.ศ.2568

AP8-2 Student Well-being
Center: กาย จิต สังคม/
Onboarding (Assessment,
Consult, แก้ปัญหา)
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Strategic
Objectives

ตำรำง 8 Pillar 5 Yield Managing System for Excellence


Goals

Action
Plan

Objective


SO10
HRD กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

1) TQC winner by 2567
2) สร้าง Work system & Work process

สายวิชาการ: UK PSF
สายสนับสนุน: บุคลากรให้มีศักยภาพ และได้รับการพัฒนาตาม IDP

องค์กรแห่งการเรียนรู้

AP9-1 TQC Winner ในปี AP9-2 สร้าง Work system AP10-1 อาจารย์ได้รับการรับรอง
AP10-2 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (SR 65)
2567
& Work process
UK PSF (SR 65)
TQC Winner

พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการทางานที่มี
ประสิทธิภลพ
KR1 มีผู้ประเมินรางวัล
KR1 มีกระบวนการออกแบบ
คุณภาพแห่งชาติ (TQA
ระบบงาน และกระบวนการ
Assessor) หรือผู้ประเมิน
ทางานภายในให้แล้วเสร็จ
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อ ภายในเดือนธันวาคม 2565
การดาเนินการที่เป็นเลิศของ KR2 มีกระบวนการไป
สป.อว.(EdPEx Assessor) 1 ควบคุม ติดตามการ
คน ในปี 2565
ปฏิบัติงานตาม Service
KR2 Submit TQA
Level Agreement: SLA
Application ในปี 2565
ภายในเดือนธันวาคม 2565
KR3 จัดทาแผนพัฒนา/
แผนการดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ (Key theme)
ของกรรมการ EdPEx 200
เพื่อพัฒนา (ปิด Gap) ในปี
2565

อาจารย์พยาบาลได้รับ
UK PSF Certification
KR1 มีอาจารย์เข้าร่วมการประเมิน
UKPSF อย่างน้อยสาขาวิชาละ 2
คน ในปีการศึกษา 2565
KR2 อาจารย์ได้รับการรับรอง
Certified UK PSF ตั้งแต่ระดับ
Fellow ขึ้นไป อย่างน้อย 3 ท่าน
ภายในปี 2565
KR3 อาจารย์ที่ผ่านการรับรอง
Certified UK PSF ตั้งแต่ระดับ
Fellow ได้รับรางวัลรัตนบูรพา
สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการ
เรียนการสอน) อย่างน้อย 1 คน
ภายในปีการศึกษา 2567

บุคลากรมีแผนพัฒนารายบุคคลและได้รับการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

AP11-1 แผนการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ เพื่อ
พลิกโฉมสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
พัฒนาระบบการจัดการความรู้
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

KR1 บุคลากรร้อยละ 100 มีแผนพัฒนา
KR1 มีบุคลากรต้นแบบด้านการจัดการความรู้ อย่าง
รายบุคคล (IDP)
น้อยปีละ 10 คน ภายใน มิ.ย. 65
KR2 บุคลากรร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนา KR2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการจัดการ
ตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
ความรู้ (K. Portal) อย่างน้อย 3 ส่วน ภายใน มิ.ย. 65
KR3 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ได้รับการ KR3 มีกระบวนการแบ่งปันความรู้ (K.Sharing) ผ่าน
เลื่อนตาแหน่งชานาญการ จานวน 5 คน
ช่องทางการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended
ภายในปี 2565 และเพิ่มขึ้นปีละ 1 คน ตั้งแต่ปี Learning Chanel) อย่างน้อยปีละ 5 ช่องทาง ภายใน
2566-2568 และตาแหน่งชานาญการพิเศษ มิ.ย. 65
จานวน 1 คน ในปี 2568
KR2 มีบัญชีความรู้ที่จาเป็น/ความรู้ที่เป็นเลิศ
KR4 บุคลากรสายวิชาการ ได้รับตาแหน่งทาง อย่างน้อยปีละ 5 เรื่อง ภายใน มี.ค. 65
วิชาการหรือลาศึกษาต่อตามแผนพัฒนา
KR5 มีแผนการนาความรูไ้ ปใช้ในวิถีการปฏิบัติงาน
บุคลากร ร้อยละ 100 ตั้งแต่ปี 2565-2568 ขององค์กร (Knowledge-Based Organization)
อย่างน้อยปีละ 5 เรื่อง ภายใน. 65
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OKR


SO9
Performance Excellence

SO11
KM&LO กำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้
เพื่อพลิกโฉมคณะพยำบำลศำสตร์
สู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้
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ตัวอย่ำงกำรตั้งเป้ำหมำยเพื่อวัดผลสำเร็จ (Objective Key Result : OKRs)
กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานแต่ละตัว OKRs มีการจัดทา Work Breakdown Struture (WBS)
ดังภาพ 6 และมีการกาหนดวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ (Key Result) จากนั้นกาหนดงาน (Task) และกิจกรรม
(Activity) ดังภาพ 7 และมีการติดตามการปฏิบัติงานด้วยกระบวนการ Conversation Feedback Report : CFR
ตามรายละเอียดใน FONCFR System ในทุก ๆ เดือน

ภาพ 6 ตัวอย่าง Work Breakdown Structure (WBS)

ภาพ 7 ตัวอย่าง วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ (Key Result)
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