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บทสรปุผูบ้ริหาร 
 
 แผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565-2568 ได้ด าเนินการมา 1 ปี คณะฯ จึงมี
การทบทวนแผนกลยุทธ์ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (FON-Strategic Planning Process: FON-SPP)
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนที่ส าคัญ และบริบทขององค์กรที่น าไปสู่การก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ และกล
ยุทธ์ขององค์กร รวมถึงวิเคราะห์ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency) การวิเคราะห์ความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) พร้อมทั้งได้แปลงแผนกลยุทธ์สู่
แผนการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือที่ส าคัญ คือ แนวคิดการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลส าเร็จ (Objective Key Result: OKRs) 
มาใช้ประกอบการด าเนินงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินงานที่สามารถสะท้อนความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
แสดงให้เห็นผลการด าเนินงานในลักษณะที่เป็นรูปธรรม และเป็นตัววัดความส าเร็จขององค์กรได้อย่างชัดเจน  
 คณะฯ หวังว่าแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565-2568 (ฉบับทบทวน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) จะเป็นเครื่องมือและแนวทางให้คณะฯ และหน่วยงานภายใน สามารถน าไปใช้เป็นแผนที่ใน
การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุสู่วิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ก าหนดไว้ว่า “เป็นสถาบันแห่งการพลิกโฉมทางการศึกษาและวิจัย
ทางการพยาบาลเพ่ือรับมือสภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืนและเป็นสากล”  โดยได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จระดับ
องค์กร (Corporate Key Performance Indicator) เพ่ือสะท้อนผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2568 ที่สามารถ
วัดผลของเป้าหมายได้ชัดเจน คือ 1 ใน 200 ของการจัดอันดับโลกด้านการพยาบาล โดย QS ภายในปี พ.ศ. 2568 (1 in 
200 of the QS World Ranking by Nursing Subject 2025) ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก าหนด
ตัวชี้วัดร่วมระดับองค์กร ดังนี้ 
    1) ค่าเฉลี่ยการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย (Citations per Paper) 
    2) จ านวนบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางการพยาบาล (Number of graduates who are nursing leaders) 
    3) อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติต่อนิสิตทั้งหมด (International Students Ratio) 
    4) คะแนนประเมินคุณภาพชีวิตผู้รับบริการในชุมชนเป้าหมาย (Quality of Life of Community) 
    5) การได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือรางวัลบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (TQC Winner)  

 คณะพยาบาลศาสตร์ได้ปฏิบัติพันธกิจ 4 พันธกิจ ประกอบด้วย  

    1) สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ (Create global research & innovation) 

    2) พัฒนาผู้น าด้านการพยาบาลระดับนานาชาติ (Develop global nursing leader) 

    3) ขับเคลื่อนบริการวิชาการเพ่ือความเป็นอยู่ดีของชุมชน (Drive academic services for well-
being) 

    4) ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืน (Elevate organization for excellence & 
sustainability) 
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 ทั้งนี้ กลยุทธ์ที่ใช้ในการผลักดันวิสัยทัศน์มี 5 ด้าน (Pillar) คือ READY ประกอบด้วย 13 วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Objectives: SO) และ 21 ตัวชี้วัด (KPI)  
 กลยุทธ์ที่ 1 R: Research Excellence and Innovation: พัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อรับมือสภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืนและเป็นสากล  
  SO1: High Impact Research and Innovation (ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงและได้รับการ
ยอมรับระดับนานาชาติ)  

  KPI1-1: จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (Q1/Q2) 
  KPI1-2: จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปสู่การตอบสนองเชิงนโยบายสุขภาพ 

  SO2: Intelligent Research and Innovation Support Center: IRSC (ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและ
นวัตกรรมอัจฉริยะ)  

  KPI2-1: จ านวนทุนวิจัยภายนอก (ต่อปี)  
  KRI2-2: จ านวนอาจารย์ที่มีศักยภาพงานวิจัยสูงขึ้น  

 กลยุทธ์ที ่2 E: Ecosystem of Community Well-being: เสริมสร้างระบบนิเวศทางการพยาบาลที่เข้มแข็ง
และเป็นสากลเพ่ือความผาสุกของชุมชน  
  SO3: Excellence Centers in healthcare challenges (ศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือรับมือกับสภาวะสุขภาพที่
ท้าทายด้านการดูแลผู้สูงอายุ การจัดการปัญหายาเสพติด และการดูแลสุขภาพในสถานประกอบการ)  

  KPI3-1: ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มคีุณภาพชีวิตอยูในระดับดี  
SO4: Strengthen Global Nursing Network (เครือข่ายทางการพยาบาลที่เข้มแข็งระดับนานาชาติ) 
  KPI4-1: จ านวนเครือข่ายทางการพยาบาลระดับนานาชาติ (สะสม)  

 กลยุทธ์ที ่3 A: Advanced Technology for Smart Nursing Organization: ผลักดันการใช้เทคโนโลยีขั้น
สูงเพ่ือการเป็นองค์กรพยาบาลอัจฉริยะ  
  SO5: Advanced Learning Resource Center (ศูนย์การเรียนรู้ขั้นสูงด้านการเรียนการสอนและปฏิบัติการ
พยาบาล) 

 KPI5-1: คะแนนสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลของนิสิตพยาบาล  
  SO6: Digital Organization (ระบบฐานข้อมูลกลาง เพ่ือการบริหารจัดการอย่างทันท่วงที)   

 KPI6-1: คะแนนความพร้อมใช้ ประสิทธิภาพ คุณภาพของซอฟต์แวร์  
 KPI6-2: คะแนนความรอบรู้ด้านดิจิทัลของคณาจารย์และบุคลากร  

 กลยุทธ์ที ่4 D: Demand Driven Education: ขับเคลื่อนการจัดการศึกษามาตรฐานสากลเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
  SO7: Innovation Cuatomize Education (หลักสูตรมาตรฐานสากลที่ตอบสนองต่อความต้องการ)  

  KPI7-1: จ านวนหลักสูตร Higher Education Sandbox 
  SO8: Life-Long Learning Education (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต)  

  KPI8-1: จ านวนหน่วยการเรียนรู้สะสมในระบบธนาคารหน่วยกิต 
  KPI8-2: จ านวนเงินรายได้จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  SO9: Student & Alumni Engagement (การสร้างความผูกพันร่วมกันศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า)  
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  KPI9-1: ร้อยละผลการประเมินความผูกพันของนิสิต 
  KPI9-2: ร้อยละผลการประเมินความผูกพันของศิษย์เก่า 

 กลยุทธ์ที ่5 Y: Yield Managing System for Excellence and Sustainability: ยกระดับระบบบริหาร
จัดการองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศและยั่งยืน  
  SO10: Transforming Excellent Organization (องค์กรได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ)  

  KPI10-1: TQC Winner ในปี 2567 
  KPI10-2: จ านวนหลักสูตรมีปริญญาที่ได้รับการรับรองระดับสากล (สะสม) 
  KPI10-3: จ านวนนวัตกรรมกระบวนการ (สะสม) 

  SO11: Smart & Engaged Employees (บุคลากรมีศักยภาพสูงและมีความผูกพันธ์กับองค์กร)   
  KPI11-1: จ านวนผลงานของบุคลากรในระดับนานาชาติ  
  KPI11-2: ร้อยละผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร 

  SO12: Knowledge Managemdnty and Learning Organization (การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้) 

  KPI12-1: จ านวนสินทรัพย์ทางความรู้ที่สะสมน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  SO13: Financial Sustainability (องค์กรมีความมั่นคงด้านการเงิน) 

  KPI13-1: ร้อยละของเงินรายได้คณะฯ ที่เพิ่มข้ึน 
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ค าน า 
 
 แผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565-2568 (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566) ฉบับนี้ เป็นแผนกลยุทธ์ที่ปรับปรุงจากแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565-2568 
ซึ่งเป็นการทบทวนการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและบริบทขององค์กรที่น าไปสู่การก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของ
องค์กร รวมถึงระบบงานส าคัญ เพ่ือถ่ายทอดและน าสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีความสอดคล้อง
และค านึงถึงสถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผน
อุดมศึกษา 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา และมาตรฐานวิชาชีพของสภาการพยาบาล ท าให้คณะฯ ต้องปรับตัวและเตรียมพร้อมรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยคณะฯ หวังว่าแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565-2568 (ฉบับ
ทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) จะเป็นเครื่องมือและแนวทางให้คณะฯ และหน่วยงานภายใน สามารถน าไปใช้เป็น
แผนที่ในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 งานพัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดท า
เอกสารเล่มนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน (Road Map) ซึ่งจะช่วยให้การก ากับ ดูแล และการควบคุม 
ตรวจสอบให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม เพ่ือให้การบริหารองค์กรมุ่งไปสู่
สภาพการณ์อันพึงประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และบรรลุสู่วิสัยทัศน์ของคณะฯ ที่ก าหนดไว้ว่า “เป็นสถาบัน
แห่งการพลิกโฉมทางการศึกษาและวิจัยทางการพยาบาลเพื่อรับมือสภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืนและเป็นสากล” ใน
โอกาสนี้ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณ อาจารย์ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษาคณบดี
ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ที่กรุณาให้แนวคิด วิธีการ 
ตลอดจนกระบวนการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และวัตุประสงค์ กลยุทธ์ จนท าให้แผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาล-
ศาสตร์ส าเร็จลุล่วง 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  จูลเมตต์) 
        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ประวติัความเป็นมา  
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (FONBUU) ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 รองรับระบบสาธารณสุข
ของประเทศและภาคตะวันออกมายาวนานเกือบ 40 ปี ผ่านพัฒนาการที่ส าคัญ 3 ยุค (ดังภาพที่ 1) คือ ยุค
ปฐมบท (2526-2536) เป็นช่วงของการก่อตั้งคณะฯ เกิดหลักสูตรปริญญาตรีที่มุ่งเน้นชุมชนเป็นหลักสูตร
แรกของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการวิจัยทางการพยาบาลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในท้องถิ่น ยุคเติบโต
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Growth for Change) (2537-2547) เป็นยุคของการเปิดหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา และสร้างเครือข่ายเพ่ือพัฒนางานวิจัย ที่ตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของประเทศ และ ยุคความ
เป็นนานาชาติ (Internationalization) (2548-ปัจจุบัน) เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่
เน้นนานาชาติ สามารถผลิตนักวิจัยที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของไทย นักวิชาการระดับสูง 
ผู้บริหารระดับสูง เช่น คณบดี รองคณบดี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การวิจัยข้ามศาสตร์ เน้นความ
เป็นสหสาขาวิชาชีพ พิสูจน์ให้เห็นศักยภาพองค์กรด้วยผลการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล ด้วย
ระยะเวลาสูงสุด 5 ปี (2564-2568)   

 
ภาพ 1 วิวัฒนาการ FONBUU 

ในปี 2564 ได้รับการรับรองหลักสูตรทั้งหมด 10 หลักสูตรของคณะด้วยระบบ AUN-QA ด้วยคะแนน
ระดับ 4 ขึ้นไป หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้คะแนนสูงสุดของมหาวิทยาลัยบูรพา และหลักสูตร
พยาบาล-ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลชุมชน ได้คะแนนระดับ 5 รวมถึงเป็นคณะยอดนิยมที่มี
ผู้สมัครเลือกในระบบ Admission TCAS 63 สูงเป็นอันดับ 1 ของคณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพใน
ระดับประเทศ  ได้รับความไว้วางใจจาก School of Nursing, WMU โดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้
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ทุนบุคลากรพยาบาลเพ่ือศึกษาในหลักสูตร พย.ม. (นานาชาติ) โดยมีผู้สนใจเข้าศึกษาปีละเกือบ 30 คน 
นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพของสังคมที่ส าคัญและท้าทาย 
เช่น การดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID 19 ที่พักรักษาตัวที่บ้านด้วยระบบ WeSAFE@Home by BUU Virtual 
Clinic for Home Isolation เป็นการน าแนวคิดการใช้ทรัพยากรบุคลากรทางการแพทย์ที่ซ่อนอยู่ (Hidden 
Resources) ซึ่งได้แก่ อาจารย์และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ รวมถึงคณะอ่ืนๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มาเสริมก าลังและศักยภาพให้แก่สถานพยาบาลด่านหน้า เพ่ือให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดผ่าน 
Telemedicine มีจ านวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วม 96 แห่ง มีบุคลากรทางทางการแพทย์ที่อยู่ในระบบ จ านวน 
2,616 คน มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เข้าสู่ระบบทั่วประเทศ 247,180 คน ท าให้ได้รับรางวัลสาขา Prime 
Minister Award: Innovation For Crisis จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และ
นวัตกรรม และชนะเลิศการประกวดรางวัลสาขา Technological or Digital Innovation of the Year ใน
การประชุมสัมมนาวิชาการ Time Higher Education (THE) Asia Universities Summit ในหัวข้อ Facing 
the Future, Creating Academic Talent และโครงการนี้ท าให้ BUU ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของ
โลกด้าน Crisis Management โดย World’s Universities with Real Impact (WURI) เป็นปีที่ 2  

FONBUU เห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพของประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศ
อ่ืนๆในแถบเอเชีย เช่น โครงการ Improvement of potentials of maternity healthcare personals 
working in minority communities in Lao PDR, and Vietnam หรือโครงการ Palliative Home Care ที่
จัดให้ประเทศในแถบเอเชีย จึงเป็นสถาบันผลิตพยาบาลชั้นน าที่เป็นที่พ่ึงของชุมชน ประเทศชาติและระดับ
นานาชาติด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง 

1.2 โครงสร้างองคก์รและโครงสร้างบริหาร 
 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน: คณะฯ มีโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานภายใต้ พ.ร.บ.
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ 2550 บริหารจัดการโดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพาและอธิการบดี ซึ่ง
ก ากับดูแลการท าหน้าที่ของคณบดีซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี คณบดีต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยทุก 2 ปี การก ากับดูแลองค์กร ด าเนินการบริหารงานภายใต้การก ากับดูแลของ
กรรมการประจ าคณะฯ ก าหนดทิศทางและนโยบายขององค์กร มีคณบดีเป็นประธาน รองคณบดี ประธาน
สาขา ผู้แทนคณาจารย์ และคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ดังภาพ 2) 
 คณบดีบริหารงานผ่านคณะกรรมการบริหารคณะฯ ท าหน้าที่บริหารจัดการตามพันธกิจต่างๆ ผ่านรอง
คณบดีแต่ละฝ่าย มีการน าองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล มีระบบการรายงานโดยคณะกรรมการบริหารคณะถึง
คณะกรรมการประจ าคณะ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัด มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อมหาวิทยาลัยทุก 3 เดือน มีการประเเมินหลักสูตร/ ส่วนงาน การตรวจสอบภายใน ตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด (ดังภาพ 3)
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ภาพ 2 โครงสร้างการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ภาพ 3 โครงสร้างการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
คณะมรีะบบ กลไก และรูปแบบการน าองค์กรแบบ FON Leadership (ดังภาพ 4) ซ่ึงระบบการน าองค์กร

เริ่มต้นจาก  
 (1) VOC: Voice of Customer& Stakeholder การรับฟังเสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่

ส าคัญ  
 (2) คณะกรรมการประจ าคณะฯ และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ได้ก าหนดทิศทางการน าองค์กร

ด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมเพ่ือตั้งเป้าหมาย ทิศทาง ทุก 4 ปี และมีการทบทวนทุกปีด้วยหลักการมีส่วน
ร่วม และการใช้ข้อมูลจาก VOC รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ผู้น าฯ ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมต่อ
ประชาคมของคณะฯ เพ่ือสื่อสารทิศทางการน าองค์กร  

 (3) Strategic plan and development คณะฯ ใช้ข้อมูลจากระบบรวบรวมข้อมูลกลางของคณะ 
FONcockpit และการวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถพิเศษของ
องค์กร (Core Competency) การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) และแนวคิดการตั้งเป้าหมายเพ่ือวัดผลส าเร็จ (Objective Key Result: OKRs)   
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 (4) Monitoring and Review มีระบบการติดตามและทบทวนผลการด าเนินการโดยระบบการเก็บ
รวบรวมข้อมูล FONcockpit มีเวทีการติดตามและทบทวน (SRS: Strategic Review Session) โดยผู้น าระดับสูง 
และการประชุมเพ่ือทบทวนและติดตามโดยคณะกรรมการบริหารฯ เวทีการติดตามและทบทวนในระดับการ
ปฏิบัติการ (ORS: Operational Review Session)  

 (5) Reward& Recognition คือระบบที่สนับสนุนให้บุคลากรรับรู้และตระหนักว่าตนเองเป็นฟันเฟือง
หนึ่งที่ส าคัญขององค์กร เพื่อสร้างความผูกพัน การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีระบบ
การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน (Performance Based Evaluation)  

 (6) Improve & KM เพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงาน คณะฯ ใช้ การบริหาร
จัดการโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Management by Objective) ใช้แนวคิด Outcome Based Education ในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตร ใช้การพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Continuous Quality Improving และการใช้ 
Knowledge Management ในการพัฒนาองค์กรด้วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

 

 
 

ภาพ 4 ระบบการน าองค์กร แบบ FON Leadership 
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1.3 กระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ ์
กระบวนการจัดท าและทบทวนแผนกลยุทธ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ FON-

Strategic Planning Process (FON-SPP) แบ่งเป็น 7 ขั้นตอน ซ่ึงด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA :Plan- 
Do – Check - Act) เพ่ือวางแผนและปรับปรุงแผนเพ่ือน าองค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
ในอนาคต (ดังภาพที่ 5) 
 

 
ภาพที่ 4 FON-Strategic Planning Process (FON-SPP) 
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บทท่ี 2 
ทิศทางการด าเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร ์ 

พ.ศ. 2565-2568 
  
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รวบรวมสถานการณ์ภายในและภายนอกในประเด็นต่างๆ 
ที่ส าคัญ เพ่ือวิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ และน าไปก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ โดยผล
การวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 

2.1 การวิเคราะหส์ถานการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคต  
 การเปลี่ยนแปลงส าคัญของสถานการณ์โลกที่ก าลังเกิดข้ึนในวงกว้างและคาดว่าจะส่งผลในอนาคตต่อ
ระบบการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ มีหลายประเด็น สรุปได้ดังนี้ 
  (1) การเปลี่ยนแปลงในลักษณะโครงสร้างทางสังคม เข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดย
ประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีมากกว่าประชากรเด็ก และจะเป็นประชากรหลักของประเทศในหลาย ๆ ประเทศ
ในระดับโลก การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อแนวโน้มด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว ประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
ความโดดเด่นด้านสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ท าให้เป็นประเทศ
เป้าหมายที่ผู้สูงอายุชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาเพ่ือการพักผ่อน การดูแลสุขภาพและการท่องเที่ยวทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ด้วยบริการที่ดีและมีความพร้อมในเรื่องการอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะด้าน
สุขภาพ สถานพยาบาล สินค้า และบริการ รวมไปถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ดังนั้น การเตรียมความ
พร้อมด้านทรัพยากรทุน ทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา ระบบรองรับเรื่องสุขภาพ จะท าให้มีโอกาสมากในการ
พัฒนาองค์กรให้ตอบโจทย์เรื่องนี้ 
  (2) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาโลก ในปัจจุบันแม้ว่าการเรียนจะยืดหยุ่นขึ้น และ
เป็นการเรียนนอกห้องเรียนมากขึ้น แต่สถานศึกษาก็ยังคงเป็นสถานที่ที่มอบประสบการณ์และการทดลอง
ทางการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน เป็นเหมือนที่รวมประสบการณ์ขนาดใหญ่ กระแสระดับนานาชาติ สถานศึกษามี
ลักษณะ Flexible School มากขึ้น อาจมีระบบออนไลน์ หรือ Hybrid (ผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์กับ
การเรียนในสถานศึกษา) และในอนาคตจะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ครูจะเป็น Prospect of Teacher วัตถุประสงค์
ของการเรียนการสอนทางวิชาการ ครูจะมีบทบาทมากขึ้นในการสอนเด็กให้รู้จัก Soft Skills การเข้าสังคม 
รวมทั้งวิธีการใช้ชีวิตเพ่ิมมากขึ้นด้วย สถานศึกษาจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนออกแบบแผนการเรียนให้กับตัวเอง โดย
จะเรียนเมื่อไรก็ได้ ที่ไหนก็ได้ และสามารถโต้ตอบกันได้  จดจ าได้แม่นย าขึ้น และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริงได้ดีขึ้นด้วย ครูจึงต้องสามารถใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการเรียนการสอนได้  บทบาทของ Video-Assisted 
Learning การอัดวิดีโอการสอนของครูจะกลายเป็นตัวช่วยที่แพร่หลายมากชึ้นเรื่อย  ๆ และอาจเป็นในรูปแบบ
แอนิเมชันก็ได้ เพ่ือให้ผู้เรียนนักเรียนเข้าใจสิ่งที่ครูสอน จะมีการพัฒนา Blockchain Technology การใช้ 
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Distributed Ledger Technology (DLT) จากบล็อกเชน ทุกครั้งที่มีการเพ่ิมข้อมูลใหม่ ๆ ก็สามารถเพ่ิมบล็อก
เข้าไปในระบบซึ่งมีพ้ืนที่ไม่จ ากัด อีกทั้งยังสามารถแชร์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เลย นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้ในตลาดนัดวิชา Massive Open Online Courses (MOOCs) ได้อีกด้วย 
  (3) ระบบสุขภาพกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี จะท าให้เกิดแนวโน้มใหม่ๆ ต่อระบบ
สุขภาพ เช่น แนวคิดเก่ียวกับโรงพยาบาลในอนาคต คือ การมีห้องท่ีมีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญนั่งอยู่หน้าจอ
คอมพิวเตอร์และพูดโทรศัพท์ผ่านสมาร์ทโฟนกับคนไข้และแพทย์ประจ าจุดให้บริการ โรงพยาบาลมีเครื่องมือ
ตรวจร่างกายทันสมัย มีห้องตรวจติดตามอาการ หลังผ่าตัดระยะสั้น และมีห้องฉุกเฉินเท่านั้น โรงพยาบาล
เปรียบเสมือนหอบังคับการบิน มีหมอ พยาบาล บุคลากรเทคนิคการแพทย์ เฝ้าจอติดตามสัญญาณชีพและ
สถานะความเจ็บป่วยของร่างกายคนไข้ในระดับที่ต้องอยู่ในห้อง ICU คนป่วยจ านวนมากไม่จ าเป็นต้องนอนที่
โรงพยาบาล สามารถนอนพักรักษาตัวที่บ้านได้ภายใต้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และผู้คนอีกจ านวนมาก หากดูแล
สุขภาพตนเองดีแล้ว อาจไม่จ าเป็นต้องมาโรงพยาบาลเลย หากเกิดความผิดปกติก็สามารถเตือนผ่านการท างาน
ของระบบไอที ความก้าวหน้าทางการแพทย์กับระบบไอทีผสมผสานกันจนท าให้มีประสิทธิภาพ สามารถลด
ต้นทุน และลดการลงทุนไปได้อย่างมาก การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อทิศทางการจัดการศึกษาของบุคลากร
แพทย์ พยาบาล และสาธารณสุขในอนาคต  
  (4) พยาบาลกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ส่งผลกับระบบการ
ท างานของพยาบาล การปรับตัวของบุคคลากรด้านการพยาบาลไปสู่ยุคของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเชื่อมโลกเป็น
เรื่องท่ีท้าทายทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่มใหญ่ขององค์กรวิชาชีพ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลเข้า
มาใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยผสมผสานไปกับการท างาน เช่น การฝากข้อมูลไฟล์เอกสารบนระบบแหล่งเก็บข้อมูล
ขนาดใหญ่หรือคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server) ข้อมูลสมาชิกทั่วโลกน าไปวิเคราะห์ (Big Data and 
Analytics) ใช้งานระบบข้อมูลเสมือนจริง (Augmented Reality) ระบบความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (Cyber 
Security) เป็นการเปลี่ยนผ่านและเป็นทางเลือกที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Digital Disruption) พยาบาลจึง
ควรปรับตัวให้พร้อมกับการปฏิบัติการตามภาระหน้าที่ และเลือกใช้เทคโนโลยี ในการท างาน สื่อสารร่วมกันกับ
แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขในสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ เรียนรู้นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับงานการพยาบาลและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพที่น่าสนใจ โดยมาจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิศวกรรมศาสตร์น ามา
ประยุกต์ร่วมกัน (Biomedical Engineering) ได้แก่ Mobile Health Technology หรือ mHealth เป็นระบบ
ติดตามดูแลสุขภาพผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เคลื่อนที่ เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันบน
สมาร์ทโฟน (Smart Phone) ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สวมใส่ (Wearable Devices) หรือ นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart 
Watch) เพ่ือเชื่อมต่อ การตรวจวัดข้อมูลสัญญาณ   ต่าง ๆ ทางร่างกายและประมวลผลสรุปเป็นข้อมูลทางสุขภาพ 
กรณีมีสัญญาณผิดปกติ สามารถแจ้งผลกลับมาที่พยาบาล ตัวอย่างดังกล่าว สะท้อนถึงความจ าเป็นในการเตรียม
ความพร้อมของการศึกษาพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล หรือนโยบายการท างานของพยาบาลที่ต้องทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
  (5) การศึกษาพยาบาลโลกในยุคเปลี่ยนวิถี (Disruptive Nursing) ในอดีต การพยาบาล เน้น
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเป็นหลัก เป็นรูปแบบของทักษะเชิงเทคนิค (Hard, Technical Skill) ในขณะที่ยุค
เทคโนโลยีแห่งข้อมูล ศาสตร์แห่งการพยาบาล ต้องปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเทคโนโลยี 
คุณลักษณะของพยาบาลจ าเป็นต้องเรียนรู้ทักษะเพ่ิมที่ไม่ใช่ทักษะทางเทคนิค เช่น ทักษะทางสังคม หรือทักษะ
ทางอารมณ์ (Soft Skill) เช่น การท างานเป็นทีม (Team Working) การบริหารจัดการงาน (Task 
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Management) เพ่ือสร้างเสริมทักษะการล าดับความส าคัญของงาน ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน ทักษะการ
คิดวิเคราะห์ การจัดการข้อมูล การเป็นผู้ประกอบการ หรือ Start up ด้านธุรกิจสุขภาพและความงาม การเรียน
การสอนทางการพยาบาล น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการเรียนการสอน (Technologyassisted Learning) 
ตัวอย่างเช่น การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-assisted Instruction) การเรียนรู้ด้วย
สถานการณ์จ าลอง (Simulation Based Learning) โดยเน้นการปฏิบัติ (Learning by Doing) ยึดหลักสอนน้อย 
เรียนรู้มากข้ึน (Teach Less, Learn More) ใช้รูปแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ที่เน้นให้
ผู้เรียน เรียนรู้เองตามความสะดวกและประสบการณ์จริง (Authentic Learning) ดังนั้น การศึกษาพยาบาลจึงมี
ขอบเขตของการพัฒนาความรู้และทักษะในมิติที่หลากหลายมากขึ้น   

2.2 ทิศทาง นโยบาย และแผนพฒันาความเป็นเลิศมหาวิทยาลยั
บรูพา ปีงบประมาณ 2566-2570  
 ภายใต้กรอบแนวคิดในการพัฒนา “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ซึ่งเป็นการพัฒนาสังคมของ
ประเทศ ที่มีภาคอุตสาหกรรมเป็นเครื่องยนต์ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจจากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็น อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขันและการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน เพ่ือให้ประเทศได้มีโอกาสพัฒนาเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี นอกจากนี้ รัฐบาลยัง
ได้จัดท าโครงการน าร่องขนาดใหญ่เพ่ือพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ได้แก่ “โครงการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor : EEC)” เพ่ือต้องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกสู่อาเซียน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
เชื่อมโยงภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพ้ืนที่ตั้งโครงการครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะมหาวิทยาลัยหลักใน EEC และมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออกมีบทบาท
ในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ือรองรับการอุตสาหกรรมเป้าหมาย และพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรม เศรษฐกิจชุมชน สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) รวมทั้งพ้ืนที่ภาคตะวันออกทั้งหมด มหาวิทยาลัยจึง
ก าหนดจุดเน้นไว้ 2 ประเด็น ดังนี้ 
  (1) Smart living, Smart Life คือการต่อยอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาช่วย
ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ภาคตะวันออกและพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาเหมาะสมกับความสามารถ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  มีความ
เป็นอยู่อย่างผาสุขตลอดชีวิต เป็นก าลังให้แก่สังคมในการพลิกฟ้ืนประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด 
   1) Demand Driven and Percision Education น าองค์ความรู้และนวัตกรรมการศึกษา
มาส่งเสริมให้เกิดการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่สามารถพัฒนาก าลังคนให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ผู้ใช้บัณฑิต และการสร้างผู้ประกอบการ 
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   2) Holistic Health Care น านวัตกรรมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม มาช่วยดูแลสุขภาพและ
พลานามัยของประชาชนในทุกช่วงวัย ทั้งในเรื่องของโภชนาการ การใช้ชีวิต การดูแลสุขภาพ และการ
รักษาพยาบาล เพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีชีวิตยืนยาว ลดภาระทางด้านการสาธารณสุข 
   3) Happy Workplace น านวัตกรรมด้านแรงงานมาส่งเสริมสุขภาวะในองค์กรสร้างความสุข 
และเสริมผลิตภาพในการท างาน 
   4) Smart Aging น านวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุมาเสริมการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย 
รวมทั้งการขยายระยะเวลาวัยท างานให้ยืนยาวขึ้น 
  (2) Smart Innovation, Smart Industry คือ การต่อยอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือช่วยยกระดับอุตสาหกรรมในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายให้สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคและตลาดโลก ชักน านักลงทุนคุณภาพ และสร้างงาน
คุณภาพให้แก่ประชาชน รวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่จากต้นทุนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   1) Industry 4.0 พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่ EEC และภาคตะวันออกไปสู่ Industry 
4.0 เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและผลิตภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล แข่งขันได้ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือ พัฒนาบุคลากรผ่านหลักสูตรระยะสั้น ให้ค าปรึกษาแก่อุตสาหกรรม รวมทั้ง
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน 
   2) Innovation strtup พัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่จากต้นทุนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ส่งเสริมให้เกิดการน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก (EAST Park) 
ผลักดันให้เกิด Bangsaen Innovation District เชื่อมต่อกับ Burapha Innovation Ecosystem และขยายไปสู่ 
Innovation Ecosystem ในภาคตะวันออกที่เชื่อมโยงกับ EECi และ EECd 
  แนวคิดส าคัญของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยบูรพา โดยวางเป้าหมาย 15 ปี มหาวิทยาลัยจะมุ่งไปสู่
มหาวิทยาลัยระดับโลก Global University ซึ่งปัจจัยและแผนในระยะ 5 ปีนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ถือเป็น
มหาวิทยาลัยหลักในพ้ืนที่ภาคตะวันออก (Regional University) ที่เน้นความส าคัญของอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ด้วย
จุดแข็งทางด้านที่ตั้งและได้รับการผลักดันระดับชาติในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดการด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพ่ือ
มุ่งสู่การจัดการด้านการศึกษา ที่เน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ของ
ประเทศ 
  จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น ทั้งสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก (Global Change) ที่เป็น
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการวิเคราะห์ต าแหน่งเชิงกลยุทธ์ขององค์กรเมื่อพิจารณาจากปัจจัย
แวดล้อมในระดับใหญ่ หรือระดับโลก และทิศทาง นโยบาย และแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น
สิ่งที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาให้ความส าคัญและค านึงถึงเมื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้ได้ทิศ
ทางการบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  
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บทท่ี 3 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมและบริบทเชิงกลยทุธ ์

 
 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อก าหนดบริบทเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency) 
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) ใน 5 
ประเด็น คือ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการปฏิบัติการ ด้านบุคลากร และด้านสังคม   

3.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมขององคก์ร  
 ในปัจจุบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องเผชิญกับการการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ดังนี้  

   ประเด็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ 
 S = Social  

  (1) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร (เด็กไม่เกิด คนตายช้า) ท าให้เข้าสู่สังคมสูงวัย ประชากรวัย
เด็กลดน้อยลง ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมรูปแบบการดูแลสุขภาพในอนาคต รวมถึงจ านวนผู้เรียนที่เข้าสู่ระบบการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยที่น้อยลง  
  (2) ความคาดหวังของสังคมเปลี่ยน โดยต้องการทักษะมากกว่าปริญญา พฤติกรรมคนท างานเปลี่ยน (เน้น 
Competency) เป็นวิชาชีพที่มีความต้องการสูงทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน และเป็นสาขาขาดแคลน จึงเป็น
โอกาสในการสร้างพันธกิจด้านผลิตบัณฑิตพยาบาล 
  (3) พฤติกรรมผู้เรียนเปลี่ยน ต้องการรูปแบบการเรียนที่ยืดหยุ่น 

 T = Technology 

  (4) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตอลการสื่อสาร โลกได้ปรับเปลี่ยนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่การ
เป็นเทคโนโลยีแห่งข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง รวมทั้งการ
พยาบาลและการเรียนการสอนทางการพยาบาล ที่ท าให้คณะฯ ต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
ดังนี้ 
   1) Mobile Learning การเรียนรู้ผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลา 
   2) Big Data Analytic การวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมาก เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ ซึ่งจะมีการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยประมวลผลข้อมูล  
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   3) AI: Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ เป็นเครื่องจักร ที่มีฟังก์ชันทีมีความสามารถในการท าความ
เข้าใจ เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ อาทิเช่น การรับรู้ การเรียนรู้ การให้เหตุผล และการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น Simulation/ 
Medical Robots  
   4) Blockchain Technique เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบเป็นบล็อกโดยวิธีการกระจายข้อมูล ()  
   5) Virtual Assistant ผู้ช่วยเสมือนที่สามารถให้บริการ  
   6) Telemedicine /Telenurse/Cloud Nurse การรักษาทางไกลหรือพยาบาลทางไกล 
   7) Metaverse อินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันแบบใหม่ ที่มีการประสานกันของเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย โดย
เปิดให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ท่ีสมจริงจาก โดย Reality technology ที่สร้างภาพสะท้อนของความเป็นจริง  
   8) Cyber Security เป็นความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือป้องกันการถูกโจมตีเข้ามายังอุปกรณ์
เครือข่าย, โครงสร้างพ้ืนฐานทางสารสนเทศ, ระบบหรือโปรแกรมที่อาจจะเกิดความเสียหายจากการที่ถูกเข้าถึงจากบุคคลที่
สามโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 E = Economic  

  (5) เศรษฐกิจโลกและประเทศไทยเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจถดถอย/เงินเฟ้อ แนวโมท าให้ประชาชนรายได้
ลดลง การสนับสนุนงบประมาณด้านการผลิตพยาบาลเพ่ิมของรัฐบาล มีความไม่แน่นอน จึงส่งผลต่อการบริหารงบประมาณ
ของหน่วยงาน 
  (6) การพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่เพ่ิมศักยภาพเพ่ือดึงดูดการลงทุนและยกระดับรายได้ของประเทศ ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด 
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งมีสัดส่วนผู้ท างานภาคอุตสาหกรรมมากถึงร้อยละ 51.6 ของภาคกลาง (ข้อมูลฐาน
อุตสาหกรรมการผลิตปี พ.ศ.2559) ในอนาคตพ้ืนที่ EEC จะมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมจะท าให้ชุมชนในพ้ืนที่
เปลี่ยนเป็นชุมชนเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น จนส่งผลกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน 
  (7) การแข่งขันทางธุรกิจ สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทางการ
พยาบาลเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดการแข่งขันเพ่ือให้ได้ผู้เรียน 

 E = Environment 

  (8) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสภาวะทางสุขภาพและการเจ็บป่วย เช่น การระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
COVID 19 โรคอุบัติใหม่อ่ืน ๆ และการเปลี่ยนแปลงภาวะวิกฤติด้านสุขภาพ เช่น ภัยพิบัติ ปัญหาจากภาวะวิกฤติทางสังคม 
เช่น ยาเสพติด ปัญหาสุขภาพจิต การฆ่าตัวตาย ยังมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ท าให้ส่งผลต่อการจัดการศึกษา วิจัย และ
บริการวิชาการ  

 P = Policy 

  (9) นโยบายด้านการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
มุ่งเน้นการพลิกโฉมของประเทศ (Reinventing the Nation) โดยการใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัย จึงเน้นการศึกษา ดังนี้  
    1) สร้างและพัฒนาคนในที่เน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ท าให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการอุดมศึกษา
ที่เน้นหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้จ้างงาน เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การปรับรูปแบบของ
การเรียนและโครงสร้างหลักสูตรที่ตอบความต้องการของผู้เรียน เช่น ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank ) หลักสูตรผสมผสาน 
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    2) การสร้างความรู้และนวตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทาง Value Based Economy ท าให้
ส่งผลต่อวิธีการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ตรงตามความต้องการของนโยบาย 
สป.อว. 
   3) การท างานแบบจตุรภาคี (Quadruple Helix) ซึ่งเป็นการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
สังคม มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และเครือข่ายต่างประเทศ เพ่ือเลือกรับ พัฒนาต่อยอด และปรับใช้องค์ความรู้และ
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับบริบทของไทย ท าให้ส่งผลต่อการปรับรูปแบบการท างานขององค์กร 
  (10) นโยบายของ สป อว. มีการจัดกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม คือ Area Based University, 
Technology and Innovation University และ Global and Frontier Research University ที่มีผลการก าหนดมาตรการ
ส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแล และจัดสรรงบประมาณ โดยมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดเป็นสถาบันใน
กลุ่ม Technology and Innovation University (2565-2569) และมุ่งเป้าหมายให้ เข้าสู่กลุ่ม Global and Frontier 
Research University (2570-2579)  ท าให้ส่งผลต่อการก าหนดทิศทาง เป้าหมายและการด าเนินงานของคณะฯ 
  (11) นโยบายด้านสุขภาพ  
   1) รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 
    1.1 ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึ้น เพ่ิมความครอบคลุมการดูแลสุขภาพปฐมภูมิที่บ้านและ
ชุมชน:- เชื่อมต่อการรักษาโดยใช้การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และสร้างโอกาสเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ พัฒนา
เครือข่ายบริการสุขภาพไร้รอยต่อ 
    1.2 ยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพเพ่ือคนไทยแข็งแรง ได้แก่ การปรับเปลี่ยนการสื่อสารสุขภาพและ
ชุมชนเข้มแข็งรวมพลังสุขภาพดี  
    1.3 ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง โดยครอบครัวและชุมชน/ได้รับการคัดกรอง
สุขภาพ ประเมินความเสี่ยงของโรค การป้องกันปัญหาสุขภาพตลอดจนการดูแลระยะยาว (Long-term care) 
    1.4 น าสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
    1.5 ข้อมูลสุขภาพเป็นของประชาชน และเพ่ือประชาชน 
   2) รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข 
    2.1 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health literacy) Smart อสม. เป็นต้น 
    2.2 สร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกันให้กับประชาชน อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ์ 
    2.3 ผลักดันการใช้ทรัพยากรสาธารณสุขเพ่ือขับเคลื่อนเศรฐกิจ  
      การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
      ยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical hub) 
    2.4 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจ     

      สนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถลงทุนและด าเนินธุรกิจสุขภาพ 
      ให้บริการและอ านวยความสะดวกนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาใช้ระบบบริการสุขภาพ 
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      ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มาลงทุนในพื้นที่ EEC โดยสร้างความเชื่อมั่นในระบบ
บริการสาธารณสุข 

       พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือลดเวลาและขั้นตอน 
   3) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร ยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติ  
    3,2 ยกระดับบริการรองรับสังคมสูงวัย และลดอัตราตายโรคส าคัญ  
     3.2.1 สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
     3.2.2 ปรับโฉมโรงพยาบาลทุกแห่งให้เป็น ""โรงพยาบาลของประชาชน  
     3.2.3 เพ่ิมขีดความสามารถระบบบริการและเครือข่าย ไร้รอยต่อ ""ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง" 
    3.3 ผลักดันการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัล  
     3.3.1 Telemedicine 
     3.3.2 ระบบข้อมูลสุขภาพ 
     3.3.3 นวัตกรรมทางการแพทย์ 
    3.4 ยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ  
    3.5 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพนานาชาติ  
    3.6 พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง และบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีขึ้น  
     3.6.1 เสริมสร้างสมรรถนะองค์กร ด้วยแนวทาง 4T  
        Trust 
        Teamwork & Talent     
        Technology     
        Targets 
     3.6.2 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานดีขึ้น" 
  (12) ระเบียบบริหารการจัดการทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนไป และมุ่งศูนย์รวมที่ส่วนกลาง ทุนวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และต้องเป็น
โครงการแบบบูรณาการมากขึ้นในสหสาขาวิชา รวมถึงนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของประเทศ ที่เนนการใชประโยชนเชิง
พาณิชย์ ท าให้หน่วยงานต้องปรับรูปแบบของการท างานแบบบูรณาการ ที่เน้นเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ (Multi Displinary)  
  (13) ท าเลที่ตั้งของคณะฯ อยู่ในเขตพ้ืนที่การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มุ่งเน้นการพัฒนา
พ้ืนที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ทะเล มีท่าเรือน้ าลึก และกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่หลากหลาย เป็นการเพ่ิมโอกาสในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการด้านสุขภาพ   
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 ประเด็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ส าคัญ 
1) ผู้น าระดับสูงน าองค์กรโดยการก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายอย่างชัดเจน มีการก ากับดูแลองค์กร

โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร ท าให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน และทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
2) คณะฯ มีการน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการบริหารองค์กร และผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา

คณะฯ สู่สถาบันชั้นน า จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาคณะฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
3) มหาวิทยาลัยบูรพา ก าหนดเป็นสถาบันในกลุ่ม Technology and Innovation University (2565-

2569) และมุ่งเป้าหมายให้เข้าสู่กลุ่ม Global and Frontier Research University (2570-2579)  จึงท าให้ส่งผลต่อ
การก าหนดทิศทาง เป้าหมายและการด าเนินงานของคณะฯ 

4) ได้รับการรับรองสถาบันการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาวิชาชีพการพยาบาลในหลักสูตรพยาบาล-
ศาสตรบัณฑิต เป็นระยะเวลาสูงสุด 5 ปีการศึกษาต่อเนื่อง 2 รอบการประเมิน ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการผลิตบัณฑิต
พยาบาลที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ 

5) แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ขาดความสอดคล้องของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการที่ส าคัญทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว และตัวชี้วัด ซึ่งท าให้ทิศทางการด าเนินงานและการบริหารจัดการไม่เป็นเชิงกลยุทธ์ 

6) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารยังไม่ครอบคลุม ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ไม่สามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการบริหารจัดการองค์กร 

7) การจัดการความรู้ของคณะฯ เริ่มมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เท่าท่ีควร ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อ
กระบวนการเรียนรู้ขององค์กร 

8) การสื่อสารและการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติของคณะฯ ยังไม่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ  ส่งผลต่อการด าเนินงานเพ่ือการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ 

9) การบริการวิชาการ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น วารสาร วิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์ การจัด
เวทีวิชาการ การบริการวิชาการในระดับนานาชาติในรูปแบบ Customized courses พ้ืนที่ต้นแบบ Pilot model การ
บริการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก จึงเป็นที่พ่ึงและตอบสนองความต้องการของสังคม 

10) คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา มีประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีความร่วมมือกับหลากหลายสถาบันต่างประเทศ จึงสามารถผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย และ
บริการวิชาการท่ีตอบโจทย์ปัญหาด้านสาธารณสุขทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

11) บุคลากรของคณะฯ มีความพึงพอใจและมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการและมีความภักดีต่อคณะฯ 
จึงเป็นโอกาสในการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร 

12) การเกษียณอายุราชการ/อายุการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญการสอนและการวิจัย และมี
ต าแหน่งทางวิชาการ ท าให้เกิดช่องว่างในช่วงเปลี่ยนผ่านการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุพันธกิจของคณะฯ 

13) คณะฯ จัดสรรให้มีทุนต้นกล้าอาจารย์โดยการให้ทุนนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพ เพ่ือลดภาวะการ
ขาดแคลนอาจารย์พยาบาล 

14) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในต าแหน่งผู้บริหาร อาจารย์ และสายสนับสนุน ยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ส่งผลต่อการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
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15) ผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ มีปริมาณน้อย ท าให้ส่งผลต่อความพัฒนา
องค์กรสู่การเป็นสถาบันทางการศึกษาพยาบาลชั้นน าระดับนานาชาติ 

3.2 ความได้เปรียบเชิงกลยทุธแ์ละความท้าทายเชิงกลยทุธ ์ 
ตาราง 1 ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ 

ด้าน ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Advantage) 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Challenge) 

โอกาสเชิงกลยุทธ์  
(Strategic 

Opportunities) 
การศึกษา  SA1 บริหารจัดการหลักสูตรด้วยมาตร 

ฐานสากลและตอบสนองความต้องการ
ของสังคม (AUN-QA) 
SA2 เป็นสถาบันผลิตพยาบาลที่มี
ชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ และ
เป็นที่นิยมของผู้เรียน (TCAS อันดับ 
1) 
SA3 มีเครือข่ายทางการพยาบาลที่
เข้มแข็งทั้งภายในและต่างประเทศ (ใส่
จ านวน Active MOU) 

SC1 สภาวะการแข่งขันของสถาบันผลิต
พยาบาลที่หลากหลาย เกิดการแย่งชิง
ผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน  
SC2 Digital Transformation เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 
พันธกิจการจัดการเรียนการสอน 
บริการวิชาการและการวิจัย 

SOp1 พัฒนา
หลักสูตรเพื่อผลิต
บุคลากรด้าน
สุขภาพแห่งอนาคต 
(หลักสูตร 
SandBox) 
SOp2 ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการ
จัดการ 
SOp3 Digital 
Transformation 
ในทุกพันธกิจ 
การศึกษา วิจัย 
บริการวิชาการ และ
การบริหารองค์กร 

การวิจัย SC3 การแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจาก
ภายนอก เพื่อสร้างรายรับให้กับคณะฯ  
SC4 การเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
แหล่งทุนวิจัยภายนอก ท าให้
หลักเกณฑ์การอนุมัติทุนวิจัย
เปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบมุ่งเป้า 
สอดคล้องนโยบายประเทศ และ 
multi-disciplinary  

การ
ปฏิบัติการ 

SA4 ท าเลที่ตั้งของคณะอยู่ในภูมิภาค
ตะวันออก พ้ืนที่ EEC และมี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการ
เรียนรู้ที่ดี  
SA5 มีศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยี
การเรียนการสอนที่ทันสมัย 
(Learning Resource Center)  

SC5 งบประมาณที่ได้รับการสนับนสนุน
จากรัฐบาล (งบฯ ผลิตพยาบาลเพิ่ม) มี
แนวโน้มลดลง 
SC6 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบปฏิบัติการ และการปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

บุคลากร SA6 ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ที่
หลากหลายและครอบคลุมการส่งเสริม

SC7 บุคลากรสายวิชาการจะ
เกษียณอายุราชการ (ภายใน 5 ปี ร้อย
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ด้าน ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Advantage) 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Challenge) 

โอกาสเชิงกลยุทธ์  
(Strategic 

Opportunities) 
สุขภาพในอนาคต (% ของอาจารย์ที่
เป็นระบบผู้ทรงฯ ) 

ละ 33.70 และภายใน 10 ปี ร้อยละ 
45.65) 
SC8 การสร้างความผูกพันกับบุคลากร  

สังคม SA7 ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่
ส าคัญและหลากหลาย เช่น ชมุชน
วิชาการ ชุมชนวิชาชีพด้านการ
พยาบาล ชุมชนในภาคตะวันออก (ทุน
สนับสนุนจากชุมชน) 

SC9 ปัญหาสุขภาพของสังคมทวีความ
รุนแรงและมีความซับซ้อน  

 

3.3 ความสามารถพิเศษขององคก์ร 
 การวิเคราะห์ความสามารถพิเศษขององค์กรของคณะฯ (Core Competency) โดยใช้เครื่องมือ VRI (Value 
Rare Imitate) จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในการระดมสมอง วิเคราะห์ เพ่ือค้นหาความสามารถพิเศษ
ขององค์กร ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งส าคัญในการสามารถสร้างคุณค่า (Value) ให้กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร ซึ่ง
เป็นสิ่งที่มีลักษณะเฉพาะและหาได้ยาก (Rare) ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ (Imitate) ซึ่งเป็นลักษณะที่สามารถแข่งขัน
เมื่อเทียบกับคู่เทียบ และก าหนดความสามารถพิเศษขององค์กร ดังนี้ 
 CC1 Faculty Expert Varity ความเชี่ยวชาญของอาจารย์เพ่ือรองรับระบบสุขภาพในอนาคต 
 CC2 ความสัมพันธ์กับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
 CC3 การบริหารหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีมาตรฐานสากล 
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บทท่ี 4 
แผนกลยทุธ ์คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา  

พ.ศ. 2565-2568 
(ฉบบัทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) 

 
 การจัดท าแผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2565-2568 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็น
กรอบในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของคณะฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม รวมทั้ง
บริบทของคณะฯ ในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

4.1 วิสยัทศัน์ (Vision) 
 ผู้น าระดับสูงใช้หลักการมีส่วนร่วมในการก าหนด วิสัยทัศน์ และค่านิยม โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ข้อมูลการ
รับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ โดยก าหนดช่องทางการรับฟังเสียงลูกค้า ร่วมกับการ
วิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน วิเคราะห์บริบทเชิงกลยุทธ์ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือวิเคราะห์
ความสามารถพิเศษขององค์กร (Core Competency)  การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage) 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) ท าให้ได้วิสัยทัศน์ (Vision) คือ  
 

 
“สถาบันแห่งการพลิกโฉมทางการศึกษาและการวิจัยทางการพยาบาล  

เพื่อรับมือสภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืนและเป็นสากล  
(Transforming Nursing Education and Research,  

Responding to Health Challenges Sustainably and Internationally)” 
 

 

นิยามค าส าคัญ 

 การพลิกโฉมการศึกษาทางการพยาบาล (Transforming Nursing Education) หมายถึง การพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Outcome-based education:OBE) โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student 
center) และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง (Integrate education) ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
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ผสมผสาน (Blended learning) ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมปัจจุบันและอนาคต เพ่ือให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะตามท่ีคาดหวังและสามารถรับมือกับสภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืนและเป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ดูแลสุขภาพในสถานประกอบการ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการจัดการวิกฤตสุขภาพ 
 การพลิกโฉมการวิจัยทางการพยาบาล (Transforming Nursing Research) หมายถึง การพัฒนาคุณภาพการ
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary research and innovation) โดยเน้น
ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Problem and solution-based research) ด้วยวิธีการแบบ
ผสมผสาน (Mixed-methods research) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากงานวิจัยและนวัตกรรม (Value-based research 
and innovation) และรับมือกับสภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืนและเป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพในสถานประกอบการ และการจัดการวิกฤตสุขภาพ 
 สภาวะสุขภาพที่ท้าทาย (Health Challenges) หมายถึง สถานการณ์ทางสุขภาพที่เป็นปัญหาในปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งส่งผลกระทบประชาชนในวงกว้างและจ าเป็นต้องมีการจัดบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือรับมือกับ
ปัญหาสุขภาพดังกล่าว โดยคณะพยาบาลศาสตร์เน้นการดูแลสุขภาพ 3 สภาวะสุขภาพที่ท้าทาย ได้แก่ (1) การดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ (2) การดูแลสุขภาพในสถานประกอบการ และ (3) การจัดการวิกฤตสุขภาพ 
 ความยั่งยืน (Sustainability) หมายถึง เป้าหมายของคณะพยาบาลศาสตร์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและ
จัดบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม เพ่ือรับมือกับสภาวะสุขภาพความท้าทาย โดยคณะพยาบาลศาสตร์เน้นความยั่งยืน
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 3 เป้าหมาย ได้แก่ การมีสุขภาพและ
ความเป็นอยู่ที่ดี (SDG3) และการมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและเรียนรู้ตลอดชีวิต (SDG4) ของประชาชน 
ภายใต้หุ้นส่วนความร่วมมือที่เข้มแข็งภายในและระหว่างประเทศ (SDG17) 
 ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) หมายถึง เป้าหมายของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ผสมผสานมิติ
ความเป็นนานาชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม หรือความเป็นโลกาภิวัฒน์ไว้ในเป้าประสงค์ พันธกิจ และการ
จัดการขององค์กร เพ่ือการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต และรับมือกับสภาวะสุขภาพความท้าทายภายใต้การด าเ นินการ 4 
ด้าน (1) การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์โลกและภาษาต่างประเทศ (2) การสร้างเครือข่ายระหว่าง
สถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ (3) การแลกเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา และ (4) 
การศึกษาวัฒนธรรมที่หลากหลายและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จระดับองค์กร (Corporate Key 
Performance Indicator) เพ่ือสะท้อนผลสัมฤทธิ์ในการบรรลุวิสัยทัศน์ในปี 2568 ที่สามารถวัดผลของเป้าหมายได้
ชัดเจน คือ 1 ใน 200 ของการจัดอันดับโลกด้านการพยาบาล โดย QS ภายในปี พ.ศ. 2568 (1 in 200 of the QS 
World Ranking by Nursing Subject 2025)  
 ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ก าหนดตัวชี้วัดร่วมระดับองค์กร (Corporate KPIs) ดังนี้ 
    1. ค่าเฉลี่ยการอ้างอิงต่อผลงานวิจัย (Citations per Paper) 
    2. จ านวนบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางการพยาบาล (Number of graduates who are leaders in 
nursing) 
    3. อัตราส่วนนักศึกษาต่างชาติต่อนิสิตทั้งหมด (International Students Ratio) 
    4. คะแนนประเมินผลคุณภาพชีวิตผู้รับบริการในชุมชนเป้าหมาย (Quality of Life of 
Community)  
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    5. การได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือรางวัลบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (TQC Winner)  
 
 การจัดล าดับเทียบเคียง (Benchmark) Corporate KPI จากการจัดล าดับ QS world ranking by nursing 
subject กับ 4 สถาบันการศึกษา ดังนี้ 
 1. National Taiwan University (NTU) 47 World Ranking/ 4 Asia Ranking by Nursing 
 2. University of Eastern Finland 51-100 World Ranking/ 24 Europe Ranking by Nursing 
 3. Mahidol University 101-170 World Ranking/ 4 Asia Ranking by Nursing/ 1 Thailand Ranking 
by Nursing 

 4. Chiang Mai University 150-170 World Ranking/ 24 Asia Ranking by Nursing/ 2 Thailand 
Ranking by Nursing 

 ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดท าแผนภาพเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic House) ประกอบด้วย 4     
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ด้าน คือ READY และค่านิยมขององค์กรคือ NURSE (ดังภาพ 5)  

 

 
ภาพ 5 Strategic House 

4.2 พนัธกิจ (Mission) 
 (1) สร้างสรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมระดับนานาชาติ (Create global research & innovation) 
 (2) พัฒนาผู้น าด้านการพยาบาลระดับนานาชาติ (Develop global nursing leader) 
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 (3) ขับเคลื่อนบริการวิชาการเพ่ือความเป็นอยู่ดีของชุมชน (Drive academic services for well-being) 
 (4) ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืน (Elevate organization for excellence & 
sustainability) 

4.3 ค่านิยม (Core Value) 

 
 

4.4 กลยทุธ ์วตัถปุระสงคเ์ชิงกลยทุธ ์และแผนงาน  
 กลยุทธ์ 5 ด้าน (Pillar) ประกอบด้วย 13 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives: SO) และ 21 
แผนงาน (Action Plan) ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที ่1 R: Research Excellence and Innovation: พัฒนาความเป็นเลิศด้านการ

วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับมือสภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืนและเป็นสากล  
  ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ 3 Action Plan   

  SO1: High Impact Research and Innovation (ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงและ
ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ)  
    AP1-1: การผลักดันการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาขาติ  
    AP1-2: การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ: นโยบายการบ าบัดยาเสพติด 

N • Novelty สร้างสรรค์ บ่มเพาะ เติบโต และพัฒนา

U • Unity เป็นหนึ่งเดียว มุ่งผลสัมฤทธิ์องค์กร และเกื้อกูลกัน

R • Respect   ยอมรับกัน ให้คุณค่า ไว้วางใจ และเช่ือใจกัน

S • Smart  รอบรู้ รู้ตนและรู้ทันโลก

E • Excellence สู่ความเป็นเลิศ สร้างความเชี่ยวชาญในงาน
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  SO2: Intelligent Research and Innovation Support Center: IRSC (ศูนย์สนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมอัจฉริยะ)  
     AP2-1: ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมอัจฉริยะ 

 กลยุทธ์ที ่2 E: Ecosystem of Community Well-being: เสริมสร้างระบบนิเวศทางการ

พยาบาลที่เข้มแข็งและเป็นสากลเพื่อความผาสุกของชุมชน  
 ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ 4 Action Plan  

  SO3: Excellence Centers in healthcare challenges (ศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือรับมือกับสภาวะ
สุขภาพที่ท้าทายด้านการดูแลผู้สูงอายุ การจัดการปัญหายาเสพติด และการดูแลสุขภาพในสถานประกอบการ)  
    AP3-1: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการปัญหายาเสพติด 
    AP3-2: ศูนย์ความเป็นเลิศและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ  
    AP3-3: ศูนย์ความเป็นเลิศและนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพในสถานประกอบการ  

  SO4: Strengthen Global Nursing Network (เครือข่ายทางการพยาบาลที่เข้มแข็งระดับนานาชาติ) 
     AP4-1: เครือข่ายทางการพยาบาลที่เข้มแข็งระดับนานาชาติ 

 กลยุทธ์ที ่3 A: Advanced Technology for Smart Nursing Organization: ผลักดัน

การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการเป็นองค์กรพยาบาลอัจฉริยะ  
 ประกอบด้วย 2 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ 2 Action Plan 

  SO5: Advanced Learning Resource Center (ศูนย์การเรียนรู้ขั้นสูงด้านการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติการพยาบาล) 
     AP5-1: ศูนย์การเรียนรู้ขั้นสูงด้านการเรียนการสอนและปฏิบัติการพยาบาล 

  SO6: Digital Organization (ระบบฐานข้อมูลกลาง เพ่ือการบริหารจัดการอย่างทันท่วงที)  
     AP6-1: Digital Organization 

 กลยุทธ์ที ่4 D: Demand Driven Education: ขับเคลื่อนการจัดการศึกษามาตรฐานสากล

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 ประกอบด้วย 3 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ 5 Action Plan 

  SO7: Innovation Cuatomize Education (หลักสูตรมาตรฐานสากลที่ตอบสนองต่อความต้องการ)  
    AP7-1: หลักสูตร Sand Box เพ่ือสร้างบัณฑิตผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการพยาบาล 

  SO8: Life-Long Learning Education (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต)  
    AP8-1: ธนาคารหน่วยกิตการเรียนรู้ทางการพยาบาล 
    AP8-2: ศูนย์ Advanced Nursing Academic Service Center  
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  SO9: Student & Alumni Engagement (การสร้างความผูกพันร่วมกันศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า)  
    AP9-1: NURSE BUU Lover for All 
    AP9-2: Alumni Engagement  

 กลยุทธ์ที ่5 Y: Yield Managing System for Excellence and Sustainability: ยกระดับ

ระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน  
  ประกอบด้วย 4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ 7 Action Plan 

  SO10: Transforming Excellent Organization (องค์กรได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ)  
    AP10-1: TQC Winner ในปี 2567 
    AP10-2: การยกระดับคุณภาพการศึการะดับหลักสูตรเพ่ือรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA 
ระดับอาเซียน  
    AP10-3: Lean for Service 

  SO11: Smart & Engaged Employees (บุคลากรมีศักยภาพสูงและมีความผูกพันธ์กับองค์กร)   
    AP11-1: การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่เวทีระดับนานาชาติ   
    AP11-2: Employee Engagement งานที่ท ามีคุณค่า สภาพแวดล้อม (Physical & emotional 
factor) การประเมินผล Pay for Performance ทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและโอกาสในการเติบโต  

  SO12: Knowledge Managemdnty and Learning Organization (การจัดการความรู้ที่น าไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้)  
     AP12-1: การยกระดับการจัดการความรู้สู่การพัฒนาสินทรัพย์ทางความรู้ 

  SO13: Financial Sustainability (องค์กรมีความมั่นคงด้านการเงิน) 
    AP13-1: การเสริมสร้างความมั่นคงด้านการเงินขององค์กร 
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ตาราง 2 ความเชื่อมโยงของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

Strategic Objective SA SC CC 
SO1: High Impact Research and Innovation (ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงและได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ) 

SA2, SA3 SC2, SC3, 
SC4, 

CC1, CC2 

SO2: Intelligent Research and Innovation Support Center: 
IRSC (ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมอัจฉริยะ) 

SA2, SA3 SC4, CC1, CC2 

SO3: Excellence Centers in healthcare challenges (ศูนย์
ความเป็นเลิศเพ่ือรับมือกับสภาวะสุขภาพที่ท้าทายด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ การจัดการปัญหายาเสพติด และการดูแลสุขภาพในสถาน
ประกอบการ) 

SA3, SA4, 
SA7, 

SC2, SC9 CC1, CC2, 
CC3 

SO4: Strengthen Global Nursing Network (เครือข่ายทางการ
พยาบาลที่เข้มแข็งระดับนานาชาติ) 

SA3, SA4, SA7 SC2 CC1, CC2 

SO5: Advanced Learning Resource Center (ศูนย์การเรียนรู้
ขั้นสูงด้านการเรียนการสอนและปฏิบัติการพยาบาล) 

SA5 SC2, SC6 CC1 

SO6: Digital Organization (ระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อการ
บริหารจัดการอย่างทันท่วงที) 

SA5 SC6, CC1 

SO7: Innovation Cuatomize Education (หลักสูตร
มาตรฐานสากลที่ตอบสนองต่อความต้องการ) 

SA1, SA2, 
SA3, SA4, SA5 

SC1, SC2, 
SC5, 

CC1, CC2, 
CC3 

SO8: Life-Long Learning Education (ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

SA1, SA2, 
SA3, SA4, SA5 

SC2, SC9  CC1, CC2, 
CC3 

SO9: Student & Alumni Engagement (การสร้างความผูกพัน
ร่วมกันระหว่างคณะฯ กับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า) 

SA3, SA6 SC8 CC2 

SO10: Transforming Excellent Organization (องค์กรได้รับ
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ) 

SA1 SC6, CC1, CC3 

SO11: Smart & Engaged Employees (บุคลากรมีศักยภาพสูง
และมีความผูกพันธ์กับองค์กร) 

SA5 SC1, SC7 CC1, CC2 

SO12: Knowledge Managemdnty and Learning 
Organization (การจัดการความรู้ที่น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้) 

SA5 SC1, SC2, 
SC7,SC8 

CC1 

SO13: Financial Sustainability (องค์กรมีความม่ันคงด้าน
การเงิน) 

SA2, SA7 SC5 CC2, CC3 
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4.5 ตวัช้ีวดั (KPI) และค่าเป้าหมาย (Target) 
Pillar 1: R: Research Excellence and Innovation 

การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรับมือสภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืนและเป็นสากล 
 

ตาราง 3 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนงาน Pillar 1: R: Research Excellence and Innovation 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
(Strategic Objective) 

ตัวช้ีวัด SO 
(S-KPI) 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
66 

ค่าคาดการณ์ 
63 64 65 67 68 

SO1: High Impact Research and 
Innovation  
(ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงและ
ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ) 

S-KPI1-1: จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ระดับนานาชาติ (Q1/Q2) 

1 6 8 15 20 25 

S-KPI1-2: จ านวนงานวิจัย /นวัตกรรมที่
ตอบสนองเชิงนโยบายสุขภาพ 

-- -- -- 1 
(ACT) 

1 
(LTC) 

2 
(OCC/HP) 

SO2 Intelligent Research and 
Innovation Support Center: IRSC 
(ศูนย์สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมอัจฉริยะ 

S-KPI2-1: จ านวนเงินทุนวิจัยภายนอก 
(ล้านบาทต่อ) 

-- -- -- 30 35 40 

S-KRI2-2: เพ่ิมอาจารย์ที่มีศักยภาพงานวิจัย
สูงขึ้น (Advanced Researcher)  

- - 8 20 25 30 
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Pillar 2: E: Ecosystem of Community Well-Being 
การเสริมสร้างระบบนิเวศทางการพยาบาลที่เข้มแข็งและเป็นสากลเพื่อความผาสุกของชุมชน 
 

ตาราง 4 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนงาน Pillar 2: E: Ecosystem of Community Well-Being 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
(Strategic Objective) 

ตัวช้ีวัด SO 
(S-KPI) 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
66 

ค่าคาดการณ์ 
63 64 65 67 68 

SO3 Excellence Centers in healthcare 
challenges 
(ศูนย์ความเป็นเลิศเพ่ือรับมือกับสภาวะ
สุขภาพที่ท้าทายด้านการดูแลผู้สูงอายุ การ
จัดการปัญหายาเสพติด และการดูแลสุขภาพ
ในสถานประกอบการ) 

KPI3-1: ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพ
ชีวิตอยูในระดับดี 

1 4 - 70 80 90 

SO4 Strengthen Global Nursing 
Network  
(เครือข่ายทางการพยาบาลที่เข้มแข็งระดับ
นานาชาติ 

KPI  4 -1: จ านวนเครือข่ายทางการพยาบาล
ระดับนานาชาติ )สะสม(  

8 8 10 13 16 20 
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Pillar 3: A: Advanced Technology for Smart Nursing Organization 
การผลักดันการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการเป็นองค์กรพยาบาลอัจฉริยะ 
 

ตาราง 5 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนงาน Pillar 3: A: Advanced Technology for Smart Nursing Organization 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
(Strategic Objective) 

ตัวช้ีวัด SO 
(S-KPI) 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
66 

ค่าคาดการณ์ 
63 64 65 67 68 

SO5 Advance Learning Resource 
Center 
(ศูนย์การเรียนรู้ขั้นสูงด้านการเรียนการสอน
และปฏิบัติการพยาบาล) 

KPI  5 -1: คะแนนสมรรถนะสมรรถนะการคิด
อย่างมีเหตุผลของนิสิต 

- - - 3.5 4 >4.5 

SO6 Digital Organization  
(ระบบฐานข้อมูลกลาง เพ่ือการบริหารจัดการ 
อย่างทันท่วงที) 

KPI6-1: คะแนนความพร้อมใช้ คุณภาพ
ซอฟต์แวร์ 

- - - 4 4.5 >4.5 

KPI6-2: คะแนนความรอบรู้ด้านดิจิทัลของ
บุคลากร 

- - - 3.5 4 >4.5 
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Pillar 4: D: Demand Driven Education 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษามาตรฐานสากลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

ตาราง 6 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนงาน Pillar 4: D: Demand Driven Education 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
(Strategic Objective) 

ตัวช้ีวัด SO 
(S-KPI) 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
66 

ค่าคาดการณ์ 
63 64 65 67 68 

SO7 Innovation Customize Education 
(หลักสูตรมาตรฐานสากลที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการ) 

KPI7-1: จ านวนหลักสูตร Higher 
Education Sandbox 

- - - 1 1 1 

SO8 Life-Long Learning Education  
(ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

KPI8-1: จ านวนหน่วยเรียนรู้ในระบบ
ธนาคารหน่วยกิต 

- - - 10 20 30 

KPI8-2:จ านวนเงินรายได้จากศูนย์ความเป็น
เลิศการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.2 3.3 4.3 5.0 6.0 7.0 

SO9 Student & Alumni Engagement  
(ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ามีความผูกพันกับ
คณะฯ) 

KPI9-1: ร้อยละผลประเมินความผูกพันของ
นิสิต 

85.9 86.0 90.2 95 95 95 

KPI9-2: ร้อยละผลประเมินความผูกพันของ
ศิษย์เก่า 

- 90.2 89.2 95 95 95 
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Pillar 5: Y: Yield Management System for Excellence and Sustainability 
การยกระดับระบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความเป็นเลิศและย่ังยืน 

ตาราง 7 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแผนงาน Pillar 5: Y: Yield Management System for Excellence and Sustainability 

 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  
(Strategic Objective) 

ตัวช้ีวัด SO 
(S-KPI) 

ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย 
66 

ค่าคาดการณ์ 
63 64 65 67 68 

SO10 Transforming Excellent Organization 
(องค์กรได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ) 

KPI10-1: TQC Winner - - - - 1 1 
KPI10-2: จ านวนหลักสูตรมีปริญญาที่
ได้รับการรับรองระดับสากล (สะสม(  

0 0 0 0 2 4 

KPI10-3:จ านวนนวัตกรรมกระบวนการ 
)สะสม(  

0 0 3 3 8 15 

SO11 Smart & Engaged Employees 
(บุคลากรมีศักยภาพสูงและมีความผูกพันธ์กับ
องค์กร) 

KPI  11 -1: จ านวนผลงานของบุคลากร
ในระดับนานาชาติ 

- - - 10 15 20 

KPI  11 -2: ร้อยละผลการประเมินความ
ผูกพันของบุคลากร 

82.8 88.4 88.4 90 95 95 

SO12 Knowledge Management and 
Learning Organization 
(การจัดการความรู้ที่น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้) 

KPI  12 -1: จ านวนสินทรัพย์ทางความรู้ที่
สะสมน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

- - 7 10 20 30 

SO13 Financial Sustainability 
(องค์กรมีความมั่งคงด้านการเงิน) 

KPI  13 -1: ร้อยละของเงินรายได้คณะฯ 
ที่เพ่ิมขึ้น 

1.9 2 6 10 10 10 
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4.6 ความสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และประเดน็ยทุธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 3 แพลตฟอร์ม คือ 1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการของพ้ืนที่ภาคตะวันออก 2) การเป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พ่ึงในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน และ 3) การพัฒนาสู่
องค์กรประสิทธิภาพสูงเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ
พยาบาลศาสตร์อย่างสอดคล้อง ดังภาพ 6  

 

 
ภาพ 6 ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
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ตาราง 8 วิเคราะห์ประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

ประเด็นความสอดคล้องของ 
คณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยบูรพา 

1. การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
และการสร้าง
บุคลากร
คุณภาพสนอง
ต่อความ
ต้องการของ
พ้ืนที่ภาค
ตะวันออก 

ด้านที่ 1 R: Research Excellence and 
Innovation: พัฒนาระบบงานวิจัยสู่ความ
เป็นเลิศด้านการวิจัยและนวตกรรมเพ่ือ
รับมือสภาวะสุขภาพที่ท้าทายอย่างยั่งยืน
และเป็นสากล 
ด้านที่ 3 A: Advanced Technology 
for Smart Nursing Organization : การ
ผลักดันการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการ
เป็นองค์กรพยาบาลอัจฉริยะ 
ด้านที่ 4 D: Demand Driven 
Education : การขับเคลื่อนการจัด
การศึกษามาตรฐานสากลเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

- การพัฒนาระบบงานวิจัย จะสนับสนุน ท าให้อาจารย์
ผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองเป้าหมายของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย ท าให้มีผลต่อการก าหนดล าดับ Ranking 
แสดงถึงความเป็นมาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัย  
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
และการวิจัย ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีความ
ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพของ
ประเทศ แสดงถึงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 
- การมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้เรียน ผู้
จ้างงาน ผู้ใช้บัณฑิต ท าให้สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างบุคลากรคุณภาพสนอง
ต่อความต้องการของพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

2. การเป็น
กลไกหลักใน
การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรม
เป้าหมายและ
เป็นที่พ่ึงในการ
พัฒนาพื้นที่
ภาคตะวันออก
อย่างยั่งยืน 

ด้านที่ 2 E: Ecosystem of Community 
Well-being : การเสริมสร้างระบบนิเทซ
ทางการพยาบาลที่เข้มแข็งและเป็นสากล
เพ่ือความผาสุกของชุมชน 
ด้านที่ 4 D: Demand Driven Education : 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
มาตรฐานสากลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืนของ
ชุมชน เป็นการสร้างความเข้มแข็งของการท างานร่วมกัน
ของเครือข่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือพัฒนา
สุขภาวะของชุมชนภาคตะวันออก ระดับประเทศ และ
นานาชาติ ให้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
เป็นที่พ่ึงในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน  
- การมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้เรียน ผู้
จ้างงาน ผู้ใช้บัณฑิต ท าให้สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้างบุคลากรคุณภาพสนอง
ต่อความต้องการของพ้ืนที่ภาคตะวันออก เพ่ือเป็นที่พ่ึง
ในการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน 

3. การพัฒนาสู่
องค์กร
ประสิทธิภาพ
สูงเพื่อการ
เติบโตอย่าง
ยั่งยืน 
 

ด้านที่ 5 Y: Yield Managing System 
for Excellence and Sustainabiligy : 
การยกระดับระบบบริหารจัดการองค์กร
เพ่ือความเป็นเลิศและยั่งยืน 

- การพัฒนาของคณะฯ มี การน ากรอบแนวคิดและ
แนวทางของ EdPEx มาเพ่ือยกระดับระบบบริหาร
จัดการองค์กรเพ่ือความเป็นเลิศและยั่งยืน การพัฒนา
ระบบการท างาน การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพตามทิศทางการพัฒนาของ
คณะ ซึ่งสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสู่องค์กร
ประสิทธิภาพสูงเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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บทท่ี 5 
กลไกการขบัเคล่ือนแผนกลยทุธ์ 

5.1 การน ากลยทุธไ์ปสู่การปฏิบติั (Strategic Deployment) 
 เมื่อได้กลยุทธ์ทั้ง 5 ด้าน ได้วิเคราะห์และก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 13 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 21 
แผนงาน ในขั้นตอนของการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วยขั้นตอนและกลไกที่ผลักดันให้แผน
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้น าไปสู่การปฏิบัติได้จริงมีการติดตามทบทวนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการพร้อมทั้งประเมิน
สภาพแวดล้อมทางกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาเ พ่ือทบทวนและปรับแผนงานให้มีความเหมาะสมกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้ใช้เครื่องมือที่ส าคัญคือ การตั้งเป้าหมายเพ่ือวัดผลส าเร็จ (Key 
Result: OKRs) ดังแสดงในตาราง 9 
 
ตาราง 9 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และแผนงาน 

Strategic 
Objective 

KR Action Plan 

Pillar 1: R: Research Excellence and Innovation 
SO1: High 
Impact Research 
and Innovation  

KR1-1: ผลงานวิจัยตีพิมพ์ Q1/Q2 จ านวน 15 เรื่องต่อปี และ 
Q3/Q4 จ านวน 30 เรื่องต่อปี 

AP1-1: ผลักดันการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 

KR1-2: งานวิจัย/วิชาการท่ีน าไปสู่การตอบสนองเชิงนโยบาย
สุขภาพ 1 เรื่อง/ปี 

AP1-2: ขับเคลื่อนนโยบาย
สุขภาพ: นโยบายการบ าบัดยา
เสพติด 

SO2 Intelligent 
Research and 
Innovation 
Support Center: 
IRSC  

KR2-1: ทุนวิจัยภายนอก 30 ล้าน ภายใน ธ.ค. 66 
KR2-2: เพิ่มนักวิจัยศักยภาพสูง (Advanced Researcher) 
จาก 8 คน เป็น 20 คน ภายใน ธ.ค. 66 
KR2-3: มูลค่าทุนวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากภายนอก 30 ล้าน 
KR2-4: เพ่ิมอาจารย์ที่มีศักยภาพงานวิจัยสูงขึ้น (Advanced 
Researcher) 

AP2-1: ศูนย์สนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรมอัจฉริยะ 

Pillar 2: E: Ecosystem of Community Well-Being 
SO3 Excellence 
Centers in 
healthcare 
challenges 

KR3-1: ชุมชนต้นแบบที่ปลอดภัยจากยาเสพติดจ านวน 3 
ชุมชน ภายใน ธ.ค. 66 
KR3-2: ภาคีเครือข่ายวิชาการยาเสพติดระดับชาติและ
นานาชาติ (สร้างผลงานร่วมกัน) จ านวน 15 แห่ง ภายใน ธ.ค. 
66 

AP3-1: ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาด้านการจัดการปัญหายา
เสพติด 
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Strategic 
Objective 

KR Action Plan 

KR3-3: ผลงานวิจัยตีพิมพ์แบบ Multi-disciplinary ระดับชาติ
และนานาชาติจ านวน 10 เรื่อง ภายใน ธ.ค. 66  
KR3-4: เปิดให้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบกลางวัน ภายใน 
ก.ค. 66 
KR3-5: จัดการศึกษาต่อเนื่องด้วยหลักสูตรต้นแบบของประเทศ
ส าหรับวิชาชีพด้านสุขภาพ และผู้ดูแลเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 3 
หลักสูตร ภายใน มิ.ย. 66 
KR3-6: มีงานวิจัยตีพิมพ์แบบ Multi-disciplinary ระดับชาติ
และนานาชาติ จ านวน 10 เรื่องภายใน ธ.ค. 66  

AP3-2: ศูนย์ความเป็นเลิศและ
นวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

KR3-7: จ านวนสถานบริการต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพ 3 
แห่ง ภายใน ธ.ค. 66 
KR3-8: สร้างผลงานวิจัย/วชิาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ และ/หรือหนังสือ/ต ารา จ านวน 10 เรื่อง ภายใน 
ธ.ค. 66  
KR3-9: สร้างรายได้จากศูนย์ให้ค าปรึกษาและบริการวิชาการ
ทางการพยาบาลอาชีวอนามัย 5 ล้านบาท หรือมีผู้รับบริการ
จากศูนย์ฯ ไม่น้อยกว่า 300 คนภายใน ธ.ค. 66 

AP3-3: ศูนย์ความเป็นเลิศและ
นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ
ในสถานประกอบการ 

SO4 Strengthen 
Global Nursing 
Network 

KR4-1: รวบรวมและจัดกลุ่มเครือข่ายนานาชาติ ภายใน มิ.ย. 
66 
KR4-2: จ านวนกิจกรรมที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดล าดับ
ใน 500 ล าดับแรกของโลก (ด้านการวิจัย วิชาการ และบริการ
วิชาการ) 
KR4-3 จ านวนงานวิจัยที่ร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ 

AP4-1: เครือข่ายทางการ
พยาบาลที่เข้มแข็งระดับ
นานาชาติ 

Pillar 3: A: Advanced Technology for Smart Nursing Organization 
SO5 ศูนย์การ
เรียนรู้ขั้นสูงด้าน
การเรียนและ
ปฏิบัติการพยาบาล
(Advance 
Learning 
Resource 
Center) 

KR5-1: เพิ่มรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Simulation base จ านวน 20% เป็น 50% ภายใน ธ.ค. 66 
KR5-2: เพิ่มปริมาณการผลิตและออกแบบสื่อการเรียนการสอน 
(clip, Application) 20 เรื่อง ภายใน ธ.ค. 66  
KR5-3: หน่วยสนับสนุนด้านการออกแบบจัดการเรียนการสอน
ทางด้านการพยาบาล  
KR5-4: มีรายได้จากการใช้บริการห้องปฏิบัติการทางการ
พยาบาลเสมือนจริงจากบุคคลภายนอก/หน่วยงานภายนอก 1 
แสนบาท/ปี ภายใน ธ.ค. 66 

AP5-1: ศูนย์การเรียนรู้ขั้นสูง
ด้านการเรียนการสอนและ
ปฏิบัติการพยาบาล 

SO6 Digital 
Organization 

KR6-1: Launch Strategic Dashboard เต็มระบบภายใน 
ธ.ค. 66 " 

AP6-1: Digital Organization 
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Strategic 
Objective 

KR Action Plan 

KR6-2: ลดการใช้กระดาษ 70% ภายใน ธ.ค. 66 
KR6-3: Launch Smart Student  Dashboard (Phase 1 
ก.ค.66 เปิดระบบ) เต็มระบบภายใน ธ.ค. 66  
KR6-4: เพิ่มความรอบรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มากว่า
ระดับ 4 ขึ้นไป ภายใน ธ.ค. 66 

Pillar 4: D: Demand Driven Education 
SO7 Innovation 
Customize 
Education  

KR7-1: ได้จ านวนหลักสูตร Higher Education Sandbox 
ภายใน ก.พ. 66 
KR7-2: จ านวนหลักสูตร Higher Education Sandbox ผา่น
รับรองมาตรฐาน อย่างน้อย 1 หลักสูตร ภายใน ธ.ค. 66 
KR7-3: รับผู้เรียนได้ตามเป้าหมาย ภายใน มิ.ย. 67 

AP7-1: หลักสูตร Higher 
Education Sandbox เพ่ือสร้าง
บัณฑิตผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ทางการพยาบาล 

SO8 Life-Long 
Learning 
Education  

KR8-1: รายวิชาที่เปิดให้บริการสะสมหน่วยการเรียนรู้ในระบบ
ธนาคารเครดิต 5 รายวิชา ภายใน ธ.ค. 66  
KR8-2: หลักสูตรอบรมที่เปิดให้บริการสะสมหน่วยการเรียนรู้ใน
ระบบธนาคารเครดิต 5 หลักสูตร ภายใน ธ.ค. 66 

AP8-1: ธนาคารหน่วยกิตการ
เรียนรู้ทางการพยาบาล 

KR8-3: แผนธุรกิจด้านการบริการวิชาการ ภายในปี พ.ศ.2567 
KR8-4: เปิดศูนย์ Advanced Nursing Academic Service 
Center ภายในปี พ.ศ. 2569 
KR8-5: รายได้ 3,500,000 บาท 

AP8-2: ศูนย์ Advanced 
Nursing Academic Service 
Center 

SO9 Student & 
Alumni 
Engagement  

KR9-1: Set up องค์กรนิสิตเข้ามามีส่วนร่วม 
KR9-2: Student Well-being  
KR9-3: Student Engagement Score เพ่ิมขึ้นจาก 90% เป็น 
95% ภายใน ธ.ค. 66 

AP9-1: NURSE BUU Love 
for All 

KR9-4: จ านวน Active member ใน FON Alumni 
Community (ปีต่อไป Contribution) 
KR9-5: ศิษย์เก่าที่มีผลงานเป็นเลิศได้รับการเชิดชูเกียรติ (อิง
เกณฑ์) จ านวน 3 คน ภายใน ธ.ค. 66 
KR9-6: Alumni Engagement Score เพ่ิมขึ้นจาก 90% เป็น 
95% ภายใน ธ.ค. 66 
 
 

AP9-2: Alumni 
Engagement  

Pillar 5: Y: Yield Management System for Excellence and Sustainability 
SO10 
Transforming 

KR10-1: ผลการประเมิน EdPEx 200 ภายในปี 2566 
KR10-2: TQC Winner ภายในปี 2567 

AP10-1: TQC Winner 
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Strategic 
Objective 

KR Action Plan 

Excellent 
Organization 

KR10-3: บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประเมิน TQC 1 คน 
ภายใน ธ.ค. 66 
KR10-4: หลักสูตรที่ได้รับการรับรอง AUN-QA Inter 2 
หลักสูตร ภายในปี 2567 ภายใน ธ.ค. 66 
KR10-5: บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประเมิน AUN-QA 
ระดับอาเซียน 2 คน ภายใน ธ.ค. 66 

AP10-2: ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรเพื่อ
รับรองตามเกณฑ์ AUN-QA 
อาเซียน 

KR10-6: นวัตกรรมกระบวนการกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา ภายใน ธ.ค. 66 (งาน ป.ตรี โท เอก) 
KR10-7: นวัตกรรมกระบวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ ภายใน ธ.ค. 66 (งานวิจัย) 
KR10-8: นวัตกรรมกระบวนการจัดบริการวิชาการ ภายใน ธ.ค. 
66 (งานบริการวิชาการ) 

AP10-3: Lean for Service 

SO11 Smart & 
Engaged 
Employees 

KR11-1: อาจารย์ได้รับการรับรอง UK-PSF จ านวน 10 คน 
ภายใน ธ.ค. 66 (Fellow 8, Senior 2)  
KR11-2: Active Recruitment Professor จ านวน 7 คน 
ภายใน ธ.ค. 66  
KR11-3: Post-doctoral degree จ านวน 3 คน ภายใน ธ.ค. 
66 

AP11-1: พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสู่เวทีระดับนานาชาติ 

KR11-4: แผนยกระดับกระชับความผูกพันธ์ในองค์กร ภายใน 
ก.พ. 66 (Raw data analysis > study > Model for 
improvement) 
KR11-5: Employee Engagement Score เพ่ิมขึ้นจาก 80% 
เป็น 85% ภายใน ธ.ค. 65 

AP11-2: Employee 
Engagement 

SO12 
Knowledge 
Management 
and Learning 
Organization 

KR12-1: สินทรัพย์ทางความรู้ ที่น าไปใช้ในวิถีการปฏิบัติงาน
ขององค์กร 10 เรื่อง ภายใน ธ.ค. 66 
KR12-2: การเข้าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสารเทศที่รองรับการ
จัดการความรู้ (KM Portal) 30,000 ราย ภายใน ธ.ค. 66 

AP12-1 : ยกระดับการจัดการ
ความรู้สู่การพัฒนาสินทรัพย์
ทางความรู้ 

SO13 Financial 
Sustainability 

KR13-1: หน่วยผลผลิตทุกพันธกิจได้รับการวิเคราะห์ต้นทุน 
ภายใน มิ.ย. 66 
KR13-2: มีแผนการสร้างรายได้ ภายใน ธ.ค. 66  
KR13-3: มีรายรับจากเงินรายได้คณะฯ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
ภายใน ธ.ค. 66 

AP13-1: ยกระดับระบบบริหาร
จัดการองค์กรเพ่ือความมั่นคง
ทางด้านการเงิน 
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5.2 การติดตามและการประเมินผล 
 

 
ภาพ 7 ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะฯ วางระบบการติดตามข้อมูลและสารสนเทศของการปฏิบัติงานประจ าวันการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (ภาพ 7) โดยเลือกตัววัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญท้ังระยะสั้นและระยะยาว (ตาราง 
10) โดยเริ่มจาก  

1) ก าหนดหลักเกณฑ์และเลือกตัวชี้วัด  
2) 1จากนั้นก าหนดเป้าหมาย พร้อมท า KPI dictionary  
3) ถ่ายทอดไปยัง สาขา/หน่วยงาน และรายบุคคล ตัวชี้วัดนี้ถูกทบทวนทุกไตรมาส 
4) เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ ใน FON MIS ผู้บริหารใช้ตดิตามผลการด าเนินงานของคณะได้ ข้อมูล 

สารสนเทศ ถูกน ามาวิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินงาน C1, C2 ในภาพ แล้วน าไปปรับปรุงการด าเนินการและพัฒนา
นวัตกรรมกระบวนการ โดยผ่านกระบวนการ PDCA, KM  
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ตาราง 10 ตัวอย่างตัวชี้วัด การวิเคราะห์ ความถี่ และการติดตามตัวชี้วัด  

ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ ความถี่ วิเคราะห์ 
KPI1-1: จ านวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาต ิ งานวิจัย Quarterly Trend 
KPI1-2: จ านวนงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีน าไปสู่การตอบสนองเชิง
นโยบายสุขภาพ 

งานวิจัย Quarterly Trend 

KPI2-1: ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึน้จากการได้รับทุนวิจัย งานวิจัย Quarterly Percent 
KPI2-2: จ านวนอาจารย์ที่มศีักยภาพงานวิจัยสูงขึ้น งานวิจัย Quarterly Trend 
KPI3-1: ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มคีุณภาพชีวิตอยูในระดับ ศูนย์ความเป็นเลิศ 3 ศูนย์ Annually Percent 
KPI4-1: จ านวนเครือข่ายทางการพยาบาลระดับนานาชาติ (สะสม) งานยุทธศาสตร์

ต่างประเทศ 
Quarterly Trend 

KPI5-1: คะแนนสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลของนิสติ
พยาบาล 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Annually Average 

KPI6-1: คะแนนความพร้อมใช้ ประสิทธิภาพ คุณภาพของ
ซอฟต์แวร ์

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Annually Average 

KPI6-2: คะแนนความรอบรู้ด้านดจิิทัลของคณาจารย์และบุคลากร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ Annually Average 
KPI7-1: จ านวนหลักสูตร Higher Education Sandbox งานบัณฑิต Annually Trend 
KPI8-1: จ านวนหน่วยการเรียนรู้สะสมในระบบธนาคารหน่วยกิต งานปริญญาตรีและบณัฑิต Quarterly Number 
KPI8-2: จ านวนเงินรายได้จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

งานบริการวิชาการ Quarterly Number 

KPI9-1: ร้อยละผลการประเมินความผูกพันของนิสิต งานกิจการนิสิต Annually Average 
KPI9-2: ร้อยละผลการประเมินความผูกพันของศิษย์เก่า งานศิษย์เก่าสัมพันธ ์ Annually Average 
KPI10-1: TQC Winner ในปี 2567 งานประกันฯ Annually Number 
KPI10-2: จ านวนหลักสตูรมปีริญญาที่ไดร้ับการรับรองระดับสากล 
(สะสม)  

งานประกันฯ Annually Number 

KPI10-3: จ านวนนวัตกรรมกระบวนการ (สะสม) งานวิจัย Quarterly Number 
KPI11-1: จ านวนผลงานของบุคลากรในระดบันานาชาติ (รางวัล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร รับรอง กองบรรณาธิการ reviewer) 

งานบริการวิชาการ Quarterly Trend 

KPI11-2: ร้อยละผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร งานศิษย์เก่าสัมพันธ ์ Annually Percent 
KPI12-1: จ านวนสินทรัพย์ทางความรู้ที่สะสมน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

งานศิษย์เก่าสัมพันธ ์ Quarterly Number 

KPI13-1: ร้อยละของเงินรายไดค้ณะฯ ท่ีเพิม่ขึ้น งานประกันฯ Quarterly Trend 
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ภาคผนวก 

พจนานุกรมตวัช้ีวดั 
KPI 1-1 
ตัวชี้วัด KPI1-1: Number of International Research Publication  

(จ านวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ) 
หน่วยวัด เรื่อง 
ค านิยาม ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลวารสารวิชาการในระดับนานาชาติ Scopus หรือ ISI 

Web Of Sciene ที่ได้รับคุณภาพวารสารวิชาการ Quartile Score ในระดับ 
Q1 = เป็นควอไทล์สูงสุด เป็นกลุ่มของวารสารที่อยู่เหนือเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 
Q2 = เป็นกลุ่มของวารสารที่อยู่ระหว่างค่ามัธยฐาน (median) และเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 

สูตรการค านวณ ไม่มี 
แหล่งข้อมูล งานบริหารการวิจัย 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานบริหารการวิจัย 
ผู้ก ากับดูแล คณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
ช่วงเวลาตามการติดตาม ทุก 1 ปี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
Number of International Research Publication (จ านวน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ) 

เรื่อง Q1/Q2 
15 เรื่อง 
Q3/Q4  
30 เรื่อง 

Q1/Q2 
20 เรื่อง 
Q3/Q4  
25 เรื่อง 

Q1/Q2 
25 เรื่อง 
Q3/Q4  
20 เรื่อง 
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KPI 1-2 
ตัวชี้วัด จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปสู่การตอบสนองเชิงนโยบายสุขภาพ 
หน่วยวัด เรื่อง 
ค านิยาม ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของบุคลากรที่น าไปใช้ประโยชน์ในการผลักดัน หรือตอบสนองเชิง

นโยบายสุขภาพโดยหน่วยงานภายนอกในระดับจังหวัด ภาค หรือระดับประเทศ 
สูตรการค านวณ ไม่มี 
แหล่งข้อมูล งานบริหารการวิจัย 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานบริหารการวิจัย 
ผู้ก ากับดูแล คณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
ช่วงเวลาตามการติดตาม ทุก 1 ปี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่น าไปสู่การตอบสนองเชิงนโยบาย
สุขภาพ 

เรื่อง 1 
(ACT) 

1 
(LTC) 

2 
(OCC/HP) 

 
KPI 2-1 
ตัวชี้วัด จ านวนทุนวิจัยภายนอก  

หน่วยวัด ร้อยละ (ต่อปี) 
ค านิยาม จ านวนเงินรายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่ายของการได้รับทุนวิจัยในปีงบประมาณนั้น 
สูตรการค านวณ ไม่มี 
แหล่งข้อมูล งานบริหารการวิจัย 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานบริหารการวิจัย 
ผู้ก ากับดูแล คณะกรรมการฝ่ายวิจัย 
ช่วงเวลาตามการติดตาม ทุก 1 ปี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการได้รับทุนวิจัย ร้อยละ ร้อยละ 

15  
ร้อยละ 

15  
ร้อยละ 

15  
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KPI 3-1 
ตัวชี้วัด KPI3-1: ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มคีุณภาพชีวิตอยูในระดับดี 
หน่วยวัด ร้อยละ  
ค านิยาม คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการวิชาการวิชาการตามโครงการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านยา

เสพติด ผู้สูงอายุ และอาชีวอนามัยได้ประเมินตามแบบประเมินที่คณะก าหนด 
สูตรการค านวณ จ านวนคนที่มคีุณภาพชีวิตอยูในระดับดี 

X 100 
จ านวนผู้รับบริการทั้งหมด  

แหล่งข้อมูล ศูนย์ความเป็นเลิศ 3 ศูนย์ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานบริการวิชาการ 
ผู้ก ากับดูแล ประธานคณะกรรมการบริหารส านักงานคณบดี 
ช่วงเวลาตามการติดตาม ทุก 1 ปี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
ร้อยละของผู้ใช้บริการที่มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับ ร้อยละ 70 80 90 

 
KPI 4-1 
ตัวชี้วัด จ านวนเครือข่ายทางการพยาบาลระดับนานาชาติ (สะสม) 
หน่วยวัด จ านวน 
ค านิยาม เครือข่ายทางการพยาบาลระดับนานาชาติกับสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในนานาชาติ 
สูตรการค านวณ นับจ านวนแบบสะสมจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
แหล่งข้อมูล งานวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานวิเทศสัมพันธ์  
ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ 
ช่วงเวลาตามการติดตาม ทุก 1 ปี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
จ านวนเครือข่ายทางการพยาบาลระดับนานาชาติ จ านวน 13 16 20 
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KPI 5-1 
ตัวชี้วัด สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลของนิสิตพยาบาล 
หน่วยวัด คะแนนเฉลี่ย 
ค านิยาม ระดับคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลของนิสิตพยาบาล 
สูตรการค านวณ ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลของนิสิต

พยาบาล/จ านวนนิสิตพยาบาล 
แหล่งข้อมูล งานฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมการศึกษา 
ช่วงเวลาตามการติดตาม ทุก 1 ปี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
คะแนนสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลของนิสิตพยาบาล คะแนน

เฉลี่ย 
3.5 4.0 >4.5 

 
KPI 6-1 
ตัวชี้วัด ความพร้อมใช้ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของซอฟต์แวร์ 
หน่วยวัด คะแนนเฉลี่ย 
ค านิยาม ระดับคะแนนเฉลี่ยของความพร้อมใช้ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของซอฟต์แวร์ของ

ผู้ใช้บริการ 
สูตรการค านวณ ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินความพร้อมใช้ ประสิทธิภาพ และคุณภาพ

ของซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ/จ านวนผู้ใช้บริการ 
แหล่งข้อมูล งานฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมการศึกษา 
ช่วงเวลาตามการติดตาม ทุก 1 ปี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
คะแนนความพร้อมใช้ ประสิทธิภาพ คุณภาพของซอฟต์แวร์ คะแนน

เฉลี่ย 
4.0 4.5 4.75 
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KPI 6-2 
ตัวชี้วัด คะแนนความรอบรู้ด้านดิจิทัลของคณาจารย์และบุคลากร 
หน่วยวัด คะแนนเฉลี่ย 
ค านิยาม ระดับคะแนนเฉลี่ยของความรอบรู้ด้านดิจิทัลของคณาจารย์และบุคลากร 
สูตรการค านวณ ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินความรอบรู้ด้านดิจิทัลของคณาจารย์และ

บุคลากร/จ านวนคณาจารย์และบุคลากร 
แหล่งข้อมูล งานฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตอลและนวัตกรรมการศึกษา 
ช่วงเวลาตามการติดตาม ทุก 1 ปี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
คะแนนความรอบรู้ด้านดิจิทัลของคณาจารย์และบุคลากร คะแนน

เฉลี่ย 
3.5 4.0 >4.5 

 
KPI 7-1 
ตัวชี้วัด KPI7-1: จ านวนหลักสูตร Higher Education Sandbox 
หน่วยวัด จ านวน 
ค านิยาม หลักสูตรใหม่ที่จัดการศึกษาในระดับที่เป็นนวัตกรรมทางการอุดมศึกษาและเป็นวิธีที่ต้อง

ก้าวข้ามขีดจ ากัดของเกณฑ์มาตรฐานเดิมเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
สูตรการค านวณ ไม่มี 
แหล่งข้อมูล งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) 
ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายแผนกลยุทธ์และบัณฑิตศึกษา 
ช่วงเวลาตามการติดตาม ทุก 1 ปี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
จ านวนหลักสูตร Higher Education Sandbox จ านวน 1 1 1 
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KPI 8-1 
ตัวชี้วัด จ านวนหน่วยการเรียนรู้สะสมในระบบธนาคารหน่วยกิต 
หน่วยวัด จ านวน 
ค านิยาม กลุ่มของสาระการเรียนรู้หรือองค์ความรู้ที่มีลักษณะเดียวกันหรือสัมพันธ์กันน ามารวมกนั

เป็นหมวดหมู่ เพื่อสะสมในการเรียนรู้ 
สูตรการค านวณ ไม่มี 
แหล่งข้อมูล งานบริการการศึกษา (ปริญญาตรี) และงานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานบริการการศึกษา (ปริญญาตรี) และงานบริการการศึกษา (บัณฑิตศึกษา) 
ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี/ รองคณบดีฝ่ายแผนกลยุทธ์และบัณฑิตศึกษา 
ช่วงเวลาตามการติดตาม สิ้นสุดภาคการศึกษา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
จ านวนหน่วยการเรียนรู้สะสมในระบบธนาคารหน่วยกิต จ านวน 10 20 30 

 
 
KPI 8-2 
ตัวชี้วัด จ านวนเงินรายได้จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
หน่วยวัด จ านวนรายได้ 
ค านิยาม โครงการบริการวิชาการแบบจัดเก็บค่าลงทะเบียนในปีงบประมาณนั้น  
สูตรการค านวณ จ านวนโครงการบริการวิชาการแบบจัดเก็บค่าลงทะเบียนในปีงบประมาณนั้น 

X100 
รายได้ของโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

 

แหล่งข้อมูล งานบริการวิชาการ 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานบริการวิชาการ 
ผู้ก ากับดูแล ประธานคณะกรรมการบริหารส านักงานคณบดี 
ช่วงเวลาตามการติดตาม ทุก 1 ปี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
จ านวนเงินรายได้จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต จ านวน

รายได้ 
5 ล้าน 6 ล้าน 7 ล้าน 
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KPI 9-1 
ตัวชี้วัด ร้อยละผลการประเมินความผูกพันของนิสิต 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค านิยาม ความผูกพันของนิสิต เกิดจากปัจจัยขับเคลื่อนความมุ่งมั่นทั้งทางอารมณ์และสติปัญญา

เพ่ือให้ส าเร็จการศึกษา 
สูตรการค านวณ คะแนนรวมความผูกพันของนิสิตทั้งหมด 

จ านวนนิสิตทั้งหมด 
 

แหล่งข้อมูล งานกิจการนิสิต 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานกิจการนิสิต 
ผู้ก ากับดูแล ประธานฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ช่วงเวลาตามการติดตาม ทุก 1 ปี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
ร้อยละผลการประเมินความผูกพันของนิสิต ร้อยละ 95 95 95 

 
KPI 9-2 
ตัวชี้วัด ร้อยละผลการประเมินความผูกพันของศิษย์เก่า 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค านิยาม ร้อยละของการประเมินความผูกพันของศิษย์เก่า 
สูตรการค านวณ 

 

ผลการประเมินความผูกพัน 
X 100 

จ านวนศิษย์เก่าทั้งหมด 
แหล่งข้อมูล งานกิจการนิสิต 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานกิจการนิสิต 
ผู้ก ากับดูแล ประธานฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ช่วงเวลาตามการติดตาม สิ้นสุดปีงบประมาณ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
ร้อยละผลการประเมินความผูกพันของศิษย์เก่า ร้อยละ 95 95 95 
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KPI 10-1 
ตัวชี้วัด TQC Winner 
หน่วยวัด Certifiy การได้รับการยอมรับ 
ค านิยาม ผลการประเมินได้รับการรับรอง TQC Winner 
สูตรการค านวณ ไม่มี 
แหล่งข้อมูล งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแล งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ช่วงเวลาตามการติดตาม ทุก 1 ปี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
TQC Winner ในปี 2567  - 1 1 

 
 
KPI 10-2 
ตัวชี้วัด จ านวนหลักสูตรมีปริญญาที่ได้รับการรับรองระดับสากล (สะสม) 
หน่วยวัด หลักสูตร 
ค านิยาม หลักสูตรมีปริญญาที่ได้รับการรับรองระดับสากล หมายถึง หลักสูตรปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
คือ AUN-QA 

สูตรการค านวณ นับจ านวนแบบสะสมจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
แหล่งข้อมูล ฝ่ายวิชาการ/ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาปริญญาตรี/ รองคณบดีฝ่ายแผนกลยุทธ์และบัณฑิตศึกษา 
ช่วงเวลาตามการติดตาม สิ้นสุดปีการศึกษา 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
จ านวนหลักสูตรมีปริญญาที่ได้รับการรับรองระดับสากล (สะสม) หลักสูตร - 2 4 
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KPI 10-3 
ตัวชี้วัด จ านวนนวัตกรรมกระบวนการ (สะสม) 
หน่วยวัด จ านวน  
ค านิยาม นวัตกรรมกระบวนการเป็นการปรับเปลี่ยนแนวทาง กระบวนการ หรือวิธีการในรูปแบบ

ที่แตกต่างไปจากเดิม หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัย
และใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน ามาใช้จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม 

สูตรการค านวณ นับจ านวนแบบสะสมจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
แหล่งข้อมูล งานบริหารบุคคล 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแล รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและยุทธศาสตร์การต่างประเทศ 
ช่วงเวลาตามการติดตาม สิ้นสุดปีงบประมาณ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
จ านวนนวัตกรรมกระบวนการ (สะสม) จ านวน 3 8 15 

 
 
KPI 11-1 
ตัวชี้วัด จ านวนผลงานของบุคลากรในระดับนานาชาติ (รางวัล ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร รับรอง 

กองบรรณาธิการ reviewer 
หน่วยวัด จ านวนผลงาน 
ค านิยาม ผลงาน หมายถึง รางวัล ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร กองบรรณาธิการ reviewer 
สูตรการค านวณ นับจ านวนแบบสะสมจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
แหล่งข้อมูล งานบริหารบุคคล 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานบริหารบุคคล 
ผู้ก ากับดูแล ประธานคณะกรรมการบริหารส านักงานคณบดี 
ช่วงเวลาตามการติดตาม สิ้นสุดปีงบประมาณ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
จ านวนผลงานของบุคลากรในระดับนานาชาติ  จ านวน 10 15 20 
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KPI 11-2 
ตัวชี้วัด ร้อยละผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค านิยาม ความผูกพันของบุคลากร เกิดจากปัจจัยขับเคลื่อนความมุ่งมั่นทั้งทางอารมณ์และ

สติปัญญาเพ่ือให้งานส าเร็จ บรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ของคณะ 
สูตรการค านวณ คะแนนรวมความผูกพันของบุคลากรทั้งหมด 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 

แหล่งข้อมูล งานบริหารบุคคล 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานบริหารบุคคล 
ผู้ก ากับดูแล ประธานคณะกรรมการบริหารส านักงานคณบดี 
ช่วงเวลาตามการติดตาม ทุก 1 ปี 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
ร้อยละผลการประเมินความผูกพันของบุคลากร ร้อยละ 90 95 95 

 
 
KPI 12-1 
ตัวชี้วัด จ านวนสินทรัพย์ทางความรู้ที่สะสมน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
หน่วยวัด จ านวน 
ค านิยาม สินทรัพย์ทางความรู้ เป็นสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ขององค์กรโดยเฉพาะ เช่น 

ความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ ผลิตภัณฑ์ และบริการ สินทรัพย์ทางความรู้อาจ
แบ่งเป็น มนุษย์ (คน ทีม เครือข่าย และชุมชน) โครงสร้าง (ความรู้ที่ประมวลที่สามารถ
พบได้ในกระบวนการและขั้นตอน) และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี/โปรแกรมท่ีสนุนการ
แบ่งปันความรู้) องค์กรสามารถใช้สินทรัพย์ทางความรู้เหล่านี้ให้เกิดผลดีขึ้น 

สูตรการค านวณ นับจ านวนแบบสะสมจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
แหล่งข้อมูล ระบบ KM Portal  
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ 
ผู้ก ากับดูแล คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ 
ช่วงเวลาตามการติดตาม สิ้นปีงบประมาณ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
จ านวนสินทรัพย์ทางความรู้ที่สะสมน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน 10 20 30 
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KPI 13-1 
ตัวชี้วัด ร้อยละของเงินรายได้คณะฯ ที่เพ่ิมขึ้น 
หน่วยวัด ร้อยละ 
ค านิยาม เงินรายได้คณะฯ ที่เพ่ิมข้ึน หมายถึง รายรับจริง 
สูตรการค านวณ 

 

รายได้จากแหล่งเงินรายได้ปีปัจจบุัน –รายได้จากแหล่งเงินรายได้ปกี่อน 
X 100 

รายได้จากแหล่งเงินรายได้ปีก่อน 

แหล่งข้อมูล งานบริหารการคลัง 
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด งานบริหารการคลัง 
ผู้ก ากับดูแล ประธานคณะกรรมการบริหารส านักงานคณบดี 
ช่วงเวลาตามการติดตาม สิ้นสุดปีงบประมาณ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย 

2566 2567 2568 
ร้อยละของเงินรายได้คณะฯ ที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 10 10 
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