แผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2555 – 2559)
(ฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ. 2557
เพื่อใช้ ดาเนินการปี การศึกษา 2558)
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คานา
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ จดั ทาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการ
พัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559) และได้
ใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินงานของคณะมา 3 ปี ซึ่งในปั จจุบนั สภาวการณ์ต่างๆ เปลี่ยนไป รวมถึงสภาการ
พยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ประเมินเพื่ อรับรองคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ จึงได้ จดั ให้ มีการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
เพื่อประเมินผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2556 ทบทวนแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 - 2559) ระหว่าง
วันที่ 7 เมษายน - 29 พฤษภาคม 2558 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาเขตยศเส โดยคณาจารย์และ
เจ้ าหน้ าที่ของคณะพยาบาลศาสตร์ มีสว่ นร่วมในการดาเนินโครงการ โดยแบ่งการดาเนินงานเป็ น 2 ช่วง ดังนี ้
ช่วงที่ 1 สรุปและประเมินผลการดาเนินงานปี การศึกษา 2557 วิเคราะห์สถานการณ์ภายในและ
ภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค/ปั ญหา (SWOT Analysis) ตาม
พันธกิจของคณะฯ ระหว่างวันที่ 7 - 27 เมษายน 2558
ช่วงที่ 2 ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่อให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ปี การศึกษา 2557 เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
และเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งจะช่วยให้ คณะพยาบาลศาสตร์
สามารถแข่งขันกับสถาบันอื่นและได้ รับการยอมรับจากสังคมในการเป็ นผู้นาทางสุขภาพตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี ระยะ
ที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 ที่ได้ ครัง้ นี ้จะนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การประจ าปี การศึกษา 2558
โดยที่ โครงการ/กิจ กรรมต่างๆ ในแต่ละแผนเกิ ดจากความต้ องการของ
ผู้ปฏิบตั งิ านทุกระดับอย่างแท้ จริง
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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สารบัญ

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม (SWOT Analysis) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ แยกตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์
- แผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี
ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 เพื่อใช้ ดาเนินการปี การศึกษา 2558
- ตัวชี ้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2557 เพื่อใช้ ดาเนินการปี การศึกษา 2558
- แผนที่ยทุ ธศาสตร์ (Strategic map)
ภาคผนวก:
- สรุปประเด็นการแก้ ไข
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หน้ า
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18
32
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การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อม (SWOT Analysis) ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ แยกตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2557
เพื่อปรับปรุงแผนและดาเนินการในปี การศึกษา 2558
สภาพแวดล้ อมภายใน
จุดแข็ง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนการสอนตามมาตรฐานที่จะนาผู้เรี ยนไปสู่
อัตลักษณ์บณ
ั ฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ และความ
ต้ องการของสังคม
มีศนู ย์การเรี ยนรู้ทางการพยาบาลเป็ นที่ยอมรับและ
เป็ นแหล่งศึกษาดูงาน

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 พัฒนานักศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ
สร้ างเสริมอัตลักษณ์ คุณธรรมและดาเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. มีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
2. อาจารย์มีความยึดมัน่ ในอุดมการณ์ของมูลนิธิ
ป่ อเต็กตึ ้ง
3. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการในการ
ผลิตผลงานวิจยั งานวิชาการและ นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 พัฒนาการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็ง
มีการบริ การวิชาการแก่ชมุ ชนอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น

จุดอ่ อน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนการสอนตามมาตรฐานที่จะนาผู้เรี ยนไปสู่
อัตลักษณ์บณ
ั ฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ และความ
ต้ องการของสังคม
1. จานวนอาจารย์ผ้ สู อนไม่เพียงพอ ขาดอาจารย์ที่
ตรงกับสาขาการพยาบาล
2. การบริหารจัดการหลักสูตรไม่เป็ นไปตามระบบที่
วางไว้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 พัฒนานักศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ
สร้ างเสริมอัตลักษณ์ คุณธรรมและดาเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ไม่มีกิจกรรมการรณรงค์ที่ตอ่ เนื่องให้ นกั ศึกษามี
ความรักต่อเพื่อนนักศึกษา อาจารย์ สถาบัน และ
มูลนิธิป่อเต็กตึ ้ง
2. บัณฑิตมีทกั ษะด้ านภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
ไม่เพียงพอ / มีน้อย
3. จากการสารวจติดตามบัณฑิต ผลพบว่า มีการ
สะท้ อนว่าบัณฑิตอ่อนภาษาอังกฤษ (สมรรถนะ
บัณฑิต)
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการในการ
ผลิตผลงานวิจยั งานวิชาการและ นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 พัฒนาการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็ง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
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จุดแข็ง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมจีนและ
บูรณาการกับการดูแลสุขภาพ
มีอาจารย์อาวุโสที่มีความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในการจัดทาโครงการด้ านการอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 บริหารจัดการคณะฯเพื่อกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและเอกลักษณ์คณะฯ
คือ ด้ านจีน เพื่อมุง่ สูเ่ ป้าหมายด้ วยหลักธรรมาภิบาล
และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. เป็ นคณะที่มีชื่อเสียงมามากกว่า 30 ปี
2. อาจารย์พร้ อมที่จะเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆหากได้ รับการ
สนับสนุน

จุดอ่ อน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมจีนและ
บูรณาการกับการดูแลสุขภาพ
-

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 บริหารจัดการคณะฯเพื่อกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและเอกลักษณ์คณะฯ
คือ ด้ านจีน เพื่อมุง่ สูเ่ ป้าหมายด้ วยหลักธรรมาภิบาล
และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ขาดกิจกรรมที่สร้ างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั งิ าน
2. อัตราการลาออกสูง ทาให้ แผนการพัฒนาอาจารย์
ไม่ตอ่ เนื่อง
3. การกระจายหรื อมอบหมายงานกรรมการต่างๆ ไม่
เท่าเทียมกัน
4. มีการสนับสนุนการอบรมระยะสันเฉพาะทาง
้
4
เดือน ไม่เพียงพอ
5. หน่วยงานสนับสนุนเอื ้ออานวยอาจารย์ด้านการ
เรี ยนการสอนไม่เพียงพอ เช่น การทาเอกสาร การส่ง
ข้ อสอบ (จากัดเวลาในการส่งข้ อสอบ การกาหนด
ระเบียบปฏิบตั ิที่ขาดความยืดหยุน่ การจัดช่วงเวลา
พัก ในการคุมสอบ การรับส่งข้ อสอบ )
6. ค่าตอบแทนพาหนะในการนิเทศของอาจารย์ น้ อย
(80 บาทต่อวัน)
7. การคัดเลือกบุคคลเข้ าทางานในตาแหน่งอาจารย์
ไม่มีการวางแผนทาให้ ได้ อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ไม่ตรงตามตาแหน่งที่คณะฯ ขาด
W3 ไม่มีการเสนอแผนผังอัตรากาลังของอาจารย์ ทา
ให้ อาจารย์ในคณะไม่รับทราบ
W5 ไม่มีการสนับสนุนจัดสรรอาจารย์เข้ าอบรม
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
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สภาพแวดล้ อมภายนอก
จุดแข็ง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนการสอนตามมาตรฐานที่จะนาผู้เรี ยนไปสู่
อัตลักษณ์บณ
ั ฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ และความ
ต้ องการของสังคม
1. มีแหล่งฝึ กภาคปฏิบตั ทิ ี่ได้ รับรองมาตรฐานตาม
เกณฑ์ในระดับตติยภูมิและระดับชาติ
2. สถาบันการศึกษาพยาบาลเพิ่มขึ ้น ทาให้ ต้อง
ตื่นตัว(เป็ นช่องทางให้ อาจารย์พยาบาลได้ มีโอกาส
พัฒนาตนเองเพิ่มขึ ้น)
3. การเปิ ด AEC ทาให้ ต้องมีการปรับแผน / เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการสร้ างเครื อข่ายง่ายขึ ้น
4. การเข้ าร่วม AEC
5. มหาวิทยาลัยมีแหล่งในการเรี ยนรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาทังภาษาอั
้
งกฤษและภาษาจีน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 พัฒนานักศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ
สร้ างเสริมอัตลักษณ์ คุณธรรมและดาเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการในการ
ผลิตผลงานวิจยั งานวิชาการและ นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 พัฒนาการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็ง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมจีนและ
บูรณาการกับการดูแลสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 บริหารจัดการคณะฯเพื่อกากับ
ติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจและเอกลักษณ์

จุดอ่ อน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรี ยนการสอนตามมาตรฐานที่จะนาผู้เรี ยนไปสู่
อัตลักษณ์บณ
ั ฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ และความ
ต้ องการของสังคม
-

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 พัฒนานักศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ
สร้ างเสริมอัตลักษณ์ คุณธรรมและดาเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการในการ
ผลิตผลงานวิจยั งานวิชาการและ นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 พัฒนาการบริหารจัดการการ
บริการวิชาการให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็ง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมจีนและ
บูรณาการกับการดูแลสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 บริหารจัดการคณะฯเพื่อกากับ
ติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจและเอกลักษณ์
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จุดแข็ง
คณะฯ คือด้ านจีน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้ วยหลัก
ธรรมาภิบาลและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
-

จุดอ่ อน
คณะฯ คือด้ านจีน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้ วยหลัก
ธรรมาภิบาลและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
1. ค่าวิชาชีพขาดแคลนน้ อยเมื่อเทียบกับคณะ
พยาบาลศาสตร์ อื่น
2. งบประมาณการเรี ยนการสอนไม่ชดั เจน ไม่ลงถึง
รายวิชา อีกทังเรื
้ ่ องของเอกสารสาคัญไม่มีแจกให้ กบั
นักศึกษา เช่น ประมวลการสอน
3. ทุนช่วยเหลือการศึกษาจากรัฐบาลน้ อยลง ทาให้
การศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาลดลง
4. ค่าลงทะเบียนสูงเมื่อเทียบกับ Facilities ที่
นักศึกษาได้ รับ
5. มฉก. 2 สภาพห้ องเรี ยนไม่เหมาะสม
6. การจัดตารางเรี ยนไม่เอื ้อกับการเรี ยนการสอน
ของนักศึกษา เช่นรอบเช้ าเรี ยนที่ มฉก.2 ช่วงบ่ายก็
กลับมาเรี ยนที่ มฉก.1 ควรจัดตารางให้ เรี ยนที่
มฉก.ใด มฉก.หนึง่ ในวันเดียวหรื อบริการรถรับส่งฟรี
7. การจัดตารางเรี ยนปั จจุบนั ไม่เอื ้อเวลาให้
นักศึกษาในการเดินทาง มฉก.2 มา มฉก. 1 ทาให้
นักศึกษาเข้ าเรี ยนสาย
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แผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี
ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2555 – 2559) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557
เพื่อใช้ ดาเนินการปี การศึกษา 2558)
ปรัชญา
สุขภาพเป็ นองค์ประกอบสาคัญยิ่งของคุณภาพประชากร การพยาบาลเป็ นวิชาชีพที่สามารถพัฒนา
สุขภาพของประชากรได้ เ ป็ นอย่างดี จึง มุ่ง ผลิต บัณฑิต ทางการพยาบาล ให้ มี ความรู้ มี ทักษะปฏิ บัติการ
พยาบาลด้ วยหัวใจ บนพื น้ ฐานของการมี คุณธรรม จริ ยธรรมเพื่ อรั บใช้ สัง คม ดาเนินชี วิตบนหลักการของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคณาจารย์ทาวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพื่อนาผลมาพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
และการบริการวิชาการแก่สงั คม ตลอดจนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย – จีน
วิสัยทัศน์
เป็ นสถาบันการศึกษาพยาบาลชันน
้ า และเป็ นที่พงึ่ ทางสุขภาพให้ กบั สังคม
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรมหกประการ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์
ปฏิบตั ิการพยาบาลด้ วยหัวใจ และดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้ างผลงานวิจยั วิชาการ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และพัฒนาสุขภาวะสังคม
3. ให้ บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้ องการและเป็ นที่พงึ่ ทางสุขภาพแก่สงั คม
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมจีน
5. บริหารจัดการองค์กรด้ วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุง่ สูก่ ารเป็ นสถาบันการศึกษาพยาบาลชันน
้ า
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานที่จะนาผู้เรี ยนไปสูอ่ ตั ลักษณ์บณ
ั ฑิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ และความต้ องการของสังคม
2. พัฒนานักศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ สร้ างเสริมอัตลักษณ์ คุณธรรมและดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาการบริ หารจัดการในการผลิตผลงานวิจยั งานวิชาการและ นวัตกรรม
4. พัฒนาการบริ หารจัดการการบริการวิชาการให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็ง
5. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมจีนและบูรณาการกับการดูแล
สุขภาพ
6. บริหารจัดการคณะฯ เพื่อกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและเอกลักษณ์คณะฯ เพื่อมุง่ สูเ่ ป้าหมาย
ด้ วยหลักธรรมาภิบาลและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

~8~

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชีว้ ัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานที่จะนาผู้เรี ยน
ไปสู่อัตลักษณ์ บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ และความต้ องการของสังคม
เป้าประสงค์
มีหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นที่ยอมรั บของสังคม และ
มีความเป็ นสากล
มาตรการที่ 1
ด้ านหลักสูตร
มาตรการที่ 2
ด้ านการจัดการเรียนการสอน
ตัวชีว้ ัด
6 ตัวชีว้ ัด
มาตรการที่ 1 ด้ านหลักสูตร ประกอบด้ วย
1. พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต.และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตให้ ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อัตลักษณ์บณ
ั ฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ และ
ความต้ องการของสังคม
2. กากับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตให้ ได้
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อัตลักษณ์บณ
ั ฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ และ
ความต้ องการของสังคม
มาตรการที่ 2 ด้ านการเรี ยนการสอน ประกอบด้ วย
1. ติดตามและพัฒนาการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตคณะพยาบาลศาสตร์
2. จัดหาทรัพยากรที่เอื ้ออานวยการเรี ยนการสอนให้ ทนั สมัย เพียงพอ และเป็ นไปตามมาตรฐาน
3. จัดสิ่งแวดล้ อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยนในการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
4. มีแผนพัฒนาระบบอาจารย์พี่เลี ้ยงภาคปฏิบตั ใิ ห้ ได้ มาตรฐาน
ตัวชีว้ ัด ประกอบด้ วย 6 ตัวชี ้วัด
1. ร้ อยละของหลักสูตรที่มีการดาเนินงานตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร (สกอ.) (2 หลักสูตร)
2. ร้ อยละของหลักสูตรที่ได้ รับการรับรองจากสภาการพยาบาล
3. ร้ อยละของหลักสูตรที่ผา่ นเกณฑ์ตามตัวบ่งชี ้การประกันคุณภาพหลักสูตร
4. ผลการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
5. ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
6. มีแผนพัฒนาอาจารย์พี่เลี ้ยง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 พัฒนานักศึกษาให้ มีคุณภาพ สร้ างเสริมอัตลักษณ์ คุณธรรมและดาเนิน
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
บัณฑิตมีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของหลักสูตร ปฏิบัตกิ าร
พยาบาลด้ วยหัวใจตามอัตลักษณ์ บัณฑิต คุณธรรมหกประการและดาเนิน
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 1
ด้ านวิชาการ
มาตรการที่ 2
ด้ านการสร้ างเสริมคุณธรรม อัตลักษณ์ บัณฑิตและดาเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชีว้ ัด
6 ตัวชีว้ ัด
มาตรการที่ 1 ด้ านวิชาการ ประกอบด้ วย
1. พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
2. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในรายวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ นกั ศึกษามีคณ
ุ ลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมการแข่งขันและการประกวดผลงานด้ านวิชาการ
มาตรการที่ 2 ด้ านการสร้ างเสริมอัตลักษณ์ บัณฑิต คุณธรรมและดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้ วย
1. มีการจัดกิจกรรมในรายวิชาเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตและคุณธรรม
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ านอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต คุณธรรมและการดาเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยกย่อง เชิดชูเกียรตินกั ศึกษาที่มีลกั ษณะเด่นตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต มีคณ
ุ ธรรมและดาเนินชีวิต
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชีว้ ัด ประกอบด้ วย 6 ตัวชี ้วัด
1. ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาสอบขึ ้นทะเบียน ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ตามเกณฑ์สภา
การพยาบาลภายใน 1 ปี
2. มีระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและสร้ างเสริมอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต
3. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้ านอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต คุณธรรมและการดาเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. จานวนของนักศึกษาที่ ได้ รับการ ประกาศเกียรติคณ
ุ ยกย่องในด้ านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม โดยหน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติ
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5. คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอของผู้ใช้ บริการต่อการปฏิบตั ิการพยาบาลด้ วยหัวใจของ
นักศึกษา
6. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตต่ออัตลักษณ์บณ
ั ฑิตคณะพยาบาลศาสตร์
หมายเหตุ 1. อัตลักษณ์บณ
ั ฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ คือ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลด้ วยหัวใจ
2. คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมี 9 ประการ ดังนี ้
2.1 ปฏิบตั ิตนตามคุณธรรม 6 ประการของมหาวิทยาลัย ได้ แก่ ขยัน อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์
เมตตา กตัญญู
2.2 มีจิตอาสา เสียสละ มีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบ สามารถคิดวิเคราะห์ แยกแยะความ
ถูกต้ อง ความดีงามและเป็ นแบบอย่างที่ดีตอ่ ผู้อื่น
2.3 มีความรู้ ความเข้ าใจและแสวงหาความรู้ในศาสตร์ ทางวิชาชีพและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
นามาคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ ปัญหาในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์และบริ บท
สุขภาพที่เปลี่ยนไปอย่างเหมาะสม
2.4 ปฏิบตั กิ ารพยาบาลและการผดุงครรภ์แบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมบทบาท
วิชาชีพแก่บคุ คล ครอบครัว กลุม่ คนและชุมชนที่สอดคล้ องกับนโยบายและระบบการบริการสุขภาพ โดยใช้
กระบวนการพยาบาลภายใต้ จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมายวิชาชีพและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เกิด
ผลลัพธ์ที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัยต่อผู้ใช้ บริ การ
2.5 ปฏิบตั กิ ารพยาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยความเอื ้ออาทร เมตตา กรุณา เคารพในสิทธิ
คุณค่าและศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ โดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.6 สามารถสื่อสารและสร้ างสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพกับผู้ใช้ บริการ ผู้ร่วมงานและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
2.7 แสดงภาวะผู้นาได้ อย่างเหมาะสมและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ดี
2.8 มีการแสวงหาความรู้ มีทกั ษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
2.9 มีความภูมิใจในความเป็ นไทย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและ
ยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตย
3. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบตั ชิ มุ ชนมี 8 ประการ ดังนี ้
3.1 ปฏิบตั ิการพยาบาลเวชปฏิบตั ิชมุ ชนด้ วยหัวใจแก่กลุ่มเป้าหมายในหน่วยบริ การปฐมภูมิ
ของสถานบริ การสุขภาพทุกระดับและชุมชนโดยใช้ องค์ความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องบนฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ ขอบเขตของกฎหมาย
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3.2 วิเคราะห์ แก้ ไขปั ญหาและสร้ างสรรค์งานโดยการประยุกต์ใช้ ความรู้ทางการพยาบาลเวช
ปฏิบตั ชิ มุ ชนอย่างมีเหตุผลและเป็ นระบบ
3.3 บริ หารจัดการการบริ การพยาบาลให้ กบั กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็ นระบบและมีคณ
ุ ภาพบน
หลักของการทางานอย่างมีสว่ นร่วม การเสริมสร้ างพลังอานาจ การสร้ างเครื อข่ายและการใช้ ทรัพยากรชุมชน
3.4 ปฏิบตั ิงานร่ วมกับบุคลากรทีมสุขภาพ เจ้ าหน้ าที่อื่นๆ และประชาชน เพื่อแก้ ไขปั ญหา
สุขภาพชุมชนอย่างเหมาะสม
3.5 ทาวิจยั หรื อสังเคราะห์องค์ความรู้ /นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั ิการพยาบาล
และสุขภาพผู้ใช้ บริการ
3.6 สื่อสารและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย
3.7 มีภาวะผู้นาและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3.8 ศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการในการผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการ และ
นวัตกรรม
เป้าประสงค์ : มีผลงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม ที่ได้ รับการเผยแพร่ /
นาไปใช้ ประโยชน์ กับชุมชน และสังคม
เป้าประสงค์
มาตรการที่ 1
มาตรการที่ 2
ตัวชีว้ ัด

ด้ านพัฒนาระบบและกลไกการสร้ างและเผยแพร่ ผลงานวิจัย วิชาการและ
นวัตกรรม
ด้ านพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ในการสร้ างงานวิจัย งานวิชาการและ
นวัตกรรม
5 ตัวชีว้ ัด

มาตรการที่ 1 ด้ านพัฒนาระบบและกลไกการสร้ างและเผยแพร่ ผลงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรม
ประกอบด้ วย
1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการพัฒนางานวิจยั วิชาการและนวัตกรรม
2. บริหารจัดการภาระงานการเรี ยนการสอน ของ อาจารย์ให้ เอื ้อต่อการทาวิจยั ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรม
3. สร้ างแรงจูงใจในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั ผลงานวิชาการและนวัตกรรม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสรรเงิน ทรัพยากร สารสนเทศเพื่อดาเนินการและเผยแพร่ งาน
วิจยั ผลงานวิชาการและนวัตกรรม
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจยั วิชาการและนวัตกรรม
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มาตรการที่ 2 ด้ านพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ในการสร้ างงานวิจัย งานวิชาการและนวัตกรรม
ประกอบด้ วย
1. เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้ านงานวิจยั งานวิชาการและนวัตกรรม
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ อาจารย์พฒ
ั นางานการเรี ยนการสอน การบริการวิชาการ การทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมสูง่ านวิจยั
3. มีพี่เลี ้ยงและที่ปรึกษางานวิจยั วิชาการและนวัตกรรม
4. บูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจยั
ตัวชีว้ ัด : ประกอบด้ วย 5 ตัวชี ้วัด
1. ร้ อยละของงานวิจยั ที่ได้ รับการเผยแพร่
2. ร้ อยละของงานวิชาการที่ได้ รับการเผยแพร่
3. มีนวัตกรรมและได้ รับการเผยแพร่
4. จานวนเงินสนับสนุนการสร้ างและเผยแพร่ผลงานวิจยั วิชาการ นวัตกรรม
5. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากการบูรณาการงานบริ การวิชาการกับการวิจยั
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 พัฒนาการบริหารจัดการการบริการวิชาการให้ ชุมชนมีความเข้ มแข็ง
เป้าประสงค์
1.มีระบบบริหารจัดการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
2.ชุมชนที่ได้ รับการบริการวิชาการมีความเข้ มแข็ง
มาตรการที่ 1
ด้ านพัฒนาระบบและกลไกการ บริการวิชาการให้ มีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 2
ด้ านสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือกับชุมชน
ตัวชีว้ ัด
5 ตัวชีว้ ัด
มาตรการที่ 1 ด้ านพัฒนาระบบและกลไกการ บริการวิชาการให้ มีประสิทธิภาพ ประกอบด้ วย
1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการบริการวิชาการ
2. สารวจความต้ องการบริการวิชาการของชุมชน
3. ดาเนินการบริการวิชาการอย่างมีสว่ นร่วมของบุคลากรและชุมชน
4. พัฒนารูปแบบบริการวิชาการตามความต้ องการของชุมชน
5. มีการบูรณาการงานบริ การวิชาการวิชาการกับการเรี ยนการสอน
6. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากการให้ บริการวิชาการ
ตัวชีว้ ัด ประกอบด้ วย 4 ตัวชี ้วัด
1. มีแผนบริการวิชาการที่สอดคล้ องตามความต้ องการของชุมชน
2. มีแผนการใช้ ประโยชน์จากการบริการวิชาการที่เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรื อชุมชน
3. มีโครงการบริการวิชาการแบบให้ เปล่า
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4. ผลประเมินความพึงพอใจของชุมชนเป้าหมายต่อการดาเนินการบริ การวิชาการ
มาตรการที่ 2 ด้ านสร้ างเครือข่ ายความร่ วมมือกับชุมชน ประกอบด้ วย
1. ทาประชาคมอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อกาหนดชุมชนเป้าหมายที่จะพัฒนาสุขภาพ
2. ประสาน อบต.และหรื อแหล่ง ฝึ กปฏิ บัติเ พื่ อเสนอแนวคิดการพัฒ นาชุม ชนและร่ วมเป็ น
คณะกรรมการ/คณะทางาน
3. คณะกรรมการ/คณะทางานร่วมกันวางแผน เพื่อดาเนินการ นาเสนอผู้นา /ประชาชนในชุมชน
กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน
4. ดาเนินการตามแผนละร่วมกันประเมินผลการเป็ นเครื อข่ายบริการวิชาการเป็ นระยะๆ
5. ร่วมปรับปรุงและพัฒนาความเป็ นเครื อข่าย
ตัวชีว้ ัด ประกอบด้ วย 2 ตัวชี ้วัด
1. จานวนปี ของการบริ การวิชาการอย่างต่อเนื่องในชุมชนเป้าหมาย
2. การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ ้นของกลุม่ เป้าหมายหลังจากดาเนินการบริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรม
จีนและบูรณาการกับการดูแลสุขภาพ
เป้าประสงค์
1. คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่และนักศึกษาร่ วมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมจีน
2.บูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย
และศิลปวัฒนธรรมจีนกับการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
การสร้ างเสริมสุขภาพ
มาตรการที่ 1
ด้ านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
ศิลปวัฒนธรรมจีน
มาตรการที่ 2
ด้ านการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมจีน กับรายวิชาในหลักสูตร
มาตรการที่ 3
ด้ านการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมจีน กับกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้ างเสริมสุขภาพ
ของนักศึกษา
ตัวชีว้ ัด
7 ตัวชีว้ ัด
มาตรการที่ 1 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมจีน
ประกอบด้ วย
1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
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ศิลปวัฒนธรรมจีน
2. ส่งเสริมให้ คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่และนักศึกษาร่วมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมจีน
3. ส่งเสริมให้ อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่และนักศึกษามีสว่ นร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
และองค์กรภายนอก
ตัวชีว้ ัด ประกอบด้ วย 4 ตัวชี ้วัด
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ศิลปวัฒนธรรมจีน
เพื่อการร่วมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์ / เจ้ าหน้ าที่ /นักศึกษาที่ร่วมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. จานวนรางวัลด้ านศิลปวัฒนธรรมที่ได้ รับการยกย่องในระดับชาติหรื อนานาชาติ
4. จานวนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ตอ่ สาธารณชน (เช่น บอร์ ด เวปไซด์ ศิษย์เก่า)
มาตรการที่ 2 ด้ านการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ศิลปวัฒนธรรม
จีน กับรายวิชาในหลักสูตร
1. คัดเลือกรายวิชาและศิลปวัฒนธรรมที่ต้องการบูรณาการ
2. ดาเนินงาน และประเมินผลการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
3. เผยแพร่ผลการบูรณาการต่อสาธารณะชน
มาตรการที่ 3 ด้ านการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ศิลปวัฒนธรรมจีน
กับกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้ างเสริมสุขภาพของนักศึกษา
1. คัดเลือกรายวิชาและศิลปวัฒนธรรมที่ต้องการบูรณาการ
2. ดาเนินงาน และประเมินผลการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
3. เผยแพร่ผลการบูรณาการต่อสาธารณะชน
ตัวชีว้ ัด ประกอบด้ วย 3 ตัวบ่งชี ้
1. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงว่ามีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรื อภูมิ
ปั ญญาไทยมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
2. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงว่ามีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรื อภูมิ
ปั ญญาไทยมาใช้ ในกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
3. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงว่ามีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรื อภูมิ
ปั ญญาไทยมาใช้ ในการสร้ างเสริมสุขภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 บริหารจัดการคณะฯเพื่อกากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจและเอกลักษณ์
คณะฯ คือด้ านจีน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายด้ วยหลักธรรมาภิบาลและแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นสถาบันพยาบาลชัน้ นา เป็ นองค์ กรแห่ ง
คุณธรรมและความสุข
มาตรการ
ด้ านการบริหาร จัดการ
ตัวชีว้ ัด
19 ตัวชีว้ ัด
มาตรการ ประกอบด้ วย
1. บริหารงานโดยใช้ หลักธรรมาภิบาลและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. มีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบที่ทวั่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
5. สร้ างแรงจูงใจ เพื่อดึงดูดบุคลากรให้ ทางานได้ เต็มศักยภาพ
6. ประเมินความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงสอดคล้ องกับสภาวการณ์
7. สร้ างบรรยากาศที่เอื ้อต่อการทางานให้ มีความสุขภายใต้ โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม และ
บรรยากาศความเป็ นจีน
8. สร้ างองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
9. พัฒนาและดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่กาหนด
10. ส่งเสริมการร่วมกิจกรรมและแต่งกายตามเทศกาล
11. พัฒนาเว็บไซต์ของคณะเป็ นภาษาจีน
ตัวชีว้ ัด ประกอบด้ วย 19 ตัวชี ้วัด
1. ผลการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
2. ร้ อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
3. ร้ อยละของอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
4. ร้ อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
5. ร้ อยละของการรับนักศึกษาตามเป้าหมายที่กาหนด
6. ผลรวมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
7. ดัชนีความสุขของอาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
8. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนต่อระบบบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล
9.จานวนฐานข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการคณะฯ
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10 จานวนโครงการคุณธรรมที่คณะฯ ดาเนินการ
11. ร้ อยละของงบประมาณที่คณะฯ ได้ รับจัดสรร
12. ผลไม่พงึ ประสงค์จากความเสี่ยงของคณะฯ ทุกด้ าน
13. แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ยืนยันด้ านการผลิตบัณฑิต
14. แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันด้ านการวิจยั
15. คูม่ ือการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ)
16. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ (ระดับหลักสูตรและระดับคณะ)
17. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
18. ร้ อยละของกิจกรรมด้ านจีนที่บรรลุเป้าหมาย
19. ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาต่อกิจกรรมด้ านจีน
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ตัวชีว้ ัดตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 เพื่อใช้ ดาเนินการปี การศึกษา 2558
พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรมหกประการ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ ปฏิบตั ิการพยาบาลด้ วยหัวใจ และดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานทีจ่ ะนาผู้เรี ยนไปสูอ่ ตั ลักษณ์บณ
ั ฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ และความต้ องการของสังคม
เป้าประสงค์ มีหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นที่ยอมรับของสังคม และมีความเป็ นสากล
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
2555 2556
2557
2558
2559
มาตรการที่ 1 ด้ านหลักสูตร
1.ร้ อยละของหลักสูตรทีม่ กี ารดาเนินงานตามเกณฑ์
100 100
100
100
100
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(2หลักสูตร) (2หลักสูตร) 1. พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
1. คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
บัณฑิต.และหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิตและ
(2 หลักสูตร)
ให้ ได้ มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตแต่
2. ร้ อยละของหลักสูตรที่ได้ รับการรับรองจากสภาการ
100 100
100
100
100
ละสาขา
พยาบาล
(2หลักสูตร) (2หลักสูตร) คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ั ฑิตคณะพยาบาลศาสตร์
2. คณะกรรมการบริ หารหลักสูตร
3. ร้ อยละของหลักสูตรที่ผา่ นเกณฑ์ตามตัวบ่งชี ้ประกัน
ร้ อยละ ร้ อยละ 100 ร้ อยละ 100 อัตลักษณ์บณ
และความต้ องการของสังคม
พยาบาลศาสตรบัณฑิตและ
คุณภาพหลักสูตร
100
2.กากับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตแต่
4.ผลการประเมินหลักสูตรจากผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
>3.51 >3.51 >3.51
>3.51
>3.51
และหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิตให้ ได้
ละสาขา
5.ค่าเฉลีย่ ระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะ
>3.51
>3.51
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3. ประธานกลุม่ รายวิชาหลักสูตร
รับผิดชอบ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อัตลักษณ์
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
6.มีแผนพัฒนาอาจารย์พี่เลี ้ยง
มี
มี
บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ และความ
ต้ องการของสังคม
มาตรการที่ 2 ด้ านการจัดการเรียน
การสอน
1. ติดตามและพัฒนาการเรี ยนการสอน
การวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตคณะ
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ตัวชีว้ ัด

2555

2556

เป้าหมาย
2557
2558

2559

มาตรการ
พยาบาลศาสตร์
2. จัดหาทรัพยากรทีเ่ อื ้ออานวยการเรี ยน
การสอน
ให้ ทนั สมัย เพียงพอ และเป็ นไปตาม
มาตรฐาน
3. จัดสิง่ แวดล้ อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพ
ของผู้เรี ยนในการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
4. มีแผนพัฒนาระบบอาจารย์พี่เลี ้ยง
ภาคปฏิบตั ิให้ ได้ มาตรฐาน
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ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรมหกประการ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ ปฏิบตั ิการพยาบาลด้ วยหัวใจ และดาเนินชีวติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 พัฒนานักศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ สร้ างเสริ มอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต คุณธรรมและดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของหลักสูตร ปฏิบตั ิการพยาบาลด้ วยหัวใจตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต คุณธรรมหกประการและดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
2555 2556 2557 2558 2559
1.ร้ อยละของผู้สาเร็จการศึกษาสอบขึ ้นทะเบียน
70*
70*
70*
100
100 มาตรการที่ 1 ด้ านวิชาการ
1. ผู้บริ หารคณะพยาบาล
1. พัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษาทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ตามเกณฑ์สภาการ
ศาสตร์
2. พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ มีประสิทธิภาพ
พยาบาลภายใน 1 ปี
2. คณะกรรมการหลักสูตร
3. ส่งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรมในรายวิชาและ
*ตามเกณฑ์เดิมของสภาการพยาบาล 2555-2557
และคณะกรรมการกิจการ
กิจกรรมเสริ มหลักสูตรให้ นกั ศึกษามีคณ
ุ ลักษณะของ นักศึกษา
2. มีระบบและกลไกในการพัฒนาอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต
มี
มี
มี
มี
มี
บัณฑิตที่พงึ ประสงค์
3. ผู้บริ หารคณะพยาบาล
3. มีกิจกรรมเสริ มหลักสูตรด้ านอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต
4
4
4
มี
มี
4. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมการ
ศาสตร์
คุณธรรมและการดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของ
แข่งขันและการประกวดผลงานด้ านวิชาการ
4. คณะกรรมการบริ หาร
เศรษฐกิจพอเพียง
มาตรการที่ 2 ด้ านการสร้ างเสริมอัตลักษณ์
รายวิชาและคณะกรรมการ
4. จานวนของนักศึกษาที่ ได้ รับการ ประกาศเกียรติคณ
ุ
5
5
1
1
1
บั
ณ
ฑิ
ต
คุ
ณ
ธรรมและด
าเนิ
น
ชี
ว
ต
ิ
ตามแนวทาง
กิจการนักศึกษา
ยกย่องในด้ านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริ ยธรรม โดย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. คณะกรรมการบริ หาร
หน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติ
1. มีการจัดกิจกรรมในรายวิชาเพือ่ พัฒนาอัตลักษณ์
หลักสูตรพยาบาล
5. คะแนนเฉลีย่ ระดับความพึงพอของผู้ใช้ บริการต่อการ >3.51 >3.51 >3.51 >3.51 >3.51
บัณฑิตและคุณธรรม
ศาสตรมหาบัณฑิต
ปฏิบตั ิการพยาบาลด้ วยหัวใจของนักศึกษา
2. มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรด้ านอัตลักษณ์
บัณฑิต คุณธรรมและการดาเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยกย่อง เชิดชูเกียรตินกั ศึกษาที่มีลกั ษณะเด่น
ตามอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต มีคณ
ุ ธรรมและดาเนินชีวิตตาม
~ 20 ~

ตัวชีว้ ัด
6. คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตต่ออัต
ลักษณ์บณ
ั ฑิตคณะพยาบาลศาสตร์

เป้าหมาย
2555 2556 2557 2558
>3.51 >3.51 >3.51 >3.51

~ 21 ~

2559
>3.51

มาตรการ
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที่ 2 สร้ างผลงานวิจยั วิชาการ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน และพัฒนาสุขภาวะสังคม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 พัฒนาการบริหารจัดการในการผลิตผลงานวิจยั งานวิชาการและ นวัตกรรม
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
2555
2556
2557
2558
2559
1. ร้ อยละของงานวิจยั ที่ได้ รับการเผยแพร่
30
30
30
2. ร้ อยละของงานวิชาการที่ได้ รับการเผยแพร่
3.มีนวัตกรรมและได้ รับการเผยแพร่

30

30

30

มี

มี

4.จานวนเงินสนับสนุนการสร้ างและเผยแพร่

50,000/
คน

ผลงานวิจยั วิชาการ นวัตกรรม
5. จานวนโครงการ/กิจกรรมทีเ่ กิดจากการ

1

บูรณาการงานบริ การวิชาการกับการวิจยั

~ 22 ~

มาตรการ
มาตรการที่ 1 ด้ านการพัฒนาระบบและกลไก
การสร้ างและเผยแพร่ ผลงานวิจัย วิชาการ และ
นวัตกรรม
1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการพัฒนางานวิจยั
วิชาการและนวัตกรรม
2. บริ หารจัดการภาระงานการเรียนการสอน ของ
อาจารย์ให้ เอื ้อต่อการทาวิจยั ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรม
3. สร้ างแรงจูงใจในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจยั
ผลงานวิชาการและนวัตกรรม
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนการจัดสรรเงิน ทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อดาเนินการและเผยแพร่ งาน วิจยั
ผลงานวิชาการและนวัตกรรม
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การบริ หารจัดการ
งานวิจยั วิชาการและนวัตกรรม
มาตรการที่ 2 ด้ านการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ในการสร้ างงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
1. เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้ านงานวิจยั งาน
วิชาการและนวัตกรรม
2.สนับสนุนและส่งเสริ มให้ อาจารย์พฒ
ั นางานการ
เรี ยนการสอน การบริ การวิชาการ การทานุบารุง

ผู้รับผิดชอบ
1.คณะกรรมการ
พัฒนางานวิจยั
วิชาการและ
นวัตกรรม2.
คณาจารย์ทกุ คน

ตัวชีว้ ัด

2555

2556

เป้าหมาย
2557

2558

2559

มาตรการ
ศิลปวัฒนธรรมสูง่ านวิจยั
3. มีพี่เลี ้ยงและที่ปรึกษางานวิจยั วิชาการและ
นวัตกรรม
4.บูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจยั

~ 23 ~

ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที่ 3 ให้ บริ การวิชาการทีต่ อบสนองความต้ องการและเป็ นที่พงึ่ ทางสุขภาพแก่สงั คม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 พัฒนาการบริหารจัดการการบริ การวิชาการให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็ง
เป้าประสงค์ ท่ ี 1 มีระบบบริ หารจัดการบริ การวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
2555
2556
2557
1.มี แ ผนบริ ก ารวิ ช าการที่ ส อดคล้ อ งตามความ
ต้ องการของชุมชน
2.มีแผนการใช้ ประโยชน์จากการบริ การวิชาการที่
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาหรื อชุมชน
3. มีโครงการบริ การวิชาการแบบให้ เปล่า
4.ผลประเมินความพึงพอใจของชุมชนเป้าหมายต่อ
การดาเนินการบริ การวิชาการ

2558
มี
มี
มี
>80
จาก 100
คะแนน

~ 24 ~

2559
มี

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 1 ด้ านพัฒนาระบบและกลไก
คณะกรรมการ
การบริการวิชาการให้ มีประสิทธิภาพ
บริ การวิชาการ
1. มีคณะกรรมการรับผิดชอบการบริ การวิชาการ
มี
2. สารวจความต้ องการบริ การวิชาการของชุมชน
3. ดาเนินการบริ การวิชาการอย่างมีสว่ นร่วมของ
มี
>80 บุคลากรและชุมชน
จาก 4. พัฒนารูปแบบบริ การวิชาการตามความ
100 ต้ องการของชุมชน
คะแนน 5. มีการบูรณาการงานบริ การวิชาการวิชาการกับ
การเรี ยนการสอน
6. ส่งเสริ มการแลกเปลีย่ นเรียนรู้จากการ
ให้ บริ การวิชาการ

พันธกิจที่ 3 ให้ บริ การวิชาการที่ตอบสนองความต้ องการและเป็ นที่พงึ่ ทางสุขภาพแก่สงั คม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 พัฒนาการบริหารจัดการการบริ การวิชาการให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็ง
เป้าประสงค์ ท่ ี 2 ชุมชนที่ได้ รับการบริ การวิชาการมีความเข้ มแข็ง
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
2555
2556
2557
1. จานวนปี ของการบริ การวิชาการอย่างต่อเนื่องใน

2558
3 ปี

2559
3 ปี

มี

มี

ชุมชนเป้าหมาย
2. การเปลีย่ นแปลงในทิศทางทีด่ ีขึ ้นของ
กลุม่ เป้าหมายหลังจากดาเนินการบริ การวิชาการ

~ 25 ~

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 2 ด้ านการสร้ างเครื อข่ ายความ คณะกรรมการ
ร่ วมมือกับชุมชน
บริ การวิชาการ
1. ทาประชาคมอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อ
กาหนดชุมชนเป้าหมายที่จะพัฒนาสุขภาพ
2. ประสาน อบต.และหรื อแหล่งฝึ กปฏิบัติเพื่ อ
เสนอแนวคิ ด การพั ฒ นาชุ ม ชนและร่ วมเป็ น
คณะกรรมการ/คณะทางาน
3. คณะกรรมการ/คณะทางานร่ วมกันวางแผน
เพื่อดาเนินการ นาเสนอผู้นา /ประชาชนในชุมชน
กาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน
4.ดาเนินการตามแผนละร่ วมกันประเมินผลการ
เป็ นเครื อข่ายบริ การวิชาการเป็ นระยะๆ
5.ร่วมปรับปรุงและพัฒนาความเป็ นเครื อข่าย

พันธกิจที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมจีน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมจีนและบูรณาการกับการดูแลสุขภาพ
เป้าประสงค์ ท่ ี 1 คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนักศึกษาร่วมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมจีน
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
2555
2556
2557
2558
2559
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
5
5
5
3
3
มาตรการ : การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น 1.คณะกรรมการ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมจีน
ร่วมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
1.มีคณะกรรมการรับผิดชอบการทานุบารุง
2. ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์ / เจ้ าหน้ าที่ /
นักศึกษาที่ร่วมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. จานวนรางวัลด้ านศิลปวัฒนธรรมที่ได้ รับการยก
ย่องในระดับชาติหรื อนานาชาติ
4. จานวนกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ตอ่
สาธารณชน (เช่น บอร์ ด เวปไซด์ ศิษย์เก่า)

1

1

> 3.51

> 3.51

1

1

1

อย่างน้ อย อย่าง
1
น้ อย 1
กิจกรรม/ กิจกรรม/
ปี
ปี

ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมจีน
2.ส่งเสริ มให้ คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่และนักศึกษา
ร่วมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมจีน
3. ส่งเสริ มให้ อาจารย์ เจ้ าหน้ าทีแ่ ละนักศึกษามี
ส่วนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
และองค์กรภายนอก

~ 26 ~

พันธกิจที่ 4 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมจีน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมจีนและบูรณาการกับการดูแลสุขภาพ
เป้าประสงค์ ท่ ี 2 บูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมจีนกับการเรี ยนการสอน กิจกรรมเสริ มหลักสูตรและการสร้ างเสริ มสุขภาพ
ตัวชีว้ ัด
1. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงว่ามีการบูรณาการการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรื อภูมิปัญญา
ไทยมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
2. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงว่ามีการบูรณาการการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรื อภูมิปัญญา
ไทยมาใช้ ในกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
3. โครงการ/กิจกรรมที่แสดงว่ามีการบูรณาการการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและหรื อภูมิปัญญา
ไทยมาใช้ ในการสร้ างเสริ มสุขภาพ

2555
1

2556
1

เป้าหมาย
2557
1

2558
มี

2559
มี

1

มี

มี

มี

มี

มี

~ 27 ~

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

มาตรการที่ 1 ด้ านการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมจีน กับรายวิชาในหลักสูตร
มาตรการที่ 2 ด้ านการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมจีน กับกิจกรรมเสริ มหลักสูตรและ
การสร้ างเสริ มสุขภาพของนักศึกษา
1. คัดเลือกรายวิชาและศิลปวัฒนธรรมที่ต้องการ
บูรณาการ
2. ดาเนินงาน และประเมินผลการบูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรม
3. เผยแพร่ผลการบูรณาการต่อสาธารณะชน

1.คณะกรรมการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2.คณะกรรมการ
บริ หารหลักสูตร

พันธกิจที่ 5 บริ หารจัดการองค์กรด้ วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อมุง่ สูก่ ารเป็ นสถาบันการศึกษาพยาบาลชันน
้ า
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 บริ หารจัดการคณะฯเพื่อกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและเอกลักษณ์คณะฯ คือ ด้ านจีน เพื่อมุง่ สูเ่ ป้าหมายด้ วยหลักธรรมาภิบาลและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
เป้าประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นสถาบันพยาบาลชันน
้ า เป็ นองค์กรแห่งคุณธรรมและความสุข
เป้าหมาย
ตัวชีว้ ัด
มาตรการ
ผู้รับผิดชอบ
2555
2556
2557
2558
2559
1. ผลการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและ
คณะกรรมการ
≥ 4 ปี
≥ 4 ปี
≥ 4 ปี ขึ ้น มาตรการ ด้ านการบริหารจัดการ
1. บริ หารงานโดยใช้ หลักธรรมาภิบาลและ
วิชาการปะจา
ขึ ้นไป
ขึ ้นไป
ไป
การผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คณะ
2. ร้ อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริ ญญาตรี ที่มี
35
40
40
2. มีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการบริ หาร
คุณวุฒิปริ ญญาเอก
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
3.ร้ อยละของอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒปิ ริ ญญาเอก
35
40
40
3. มีการสือ่ สารหลากหลายรูปแบบที่ทวั่ ถึงและมี
4. ร้ อยละของอาจารย์ทมี่ ีตาแหน่งทางวิชาการ
20
60
60
ประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริ ม สนับสนุน และรักษาบุคลากรที่มี
5. ร้ อยละของการรับนักศึกษาตามเป้าหมายทีก่ าหนด
100
100
100
6. ผลรวมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
≥4.51
≥4.51
≥4.51 ความรู้ ความสามารถ
5. สร้ างแรงจูงใจ เพื่อดึงดูดบุคลากรให้ ทางานได้
7. ดัชนีความสุขของอาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
≥3.51
≥3.51
เต็มศักยภาพ
8. ระดับความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากร
6. ประเมินความเสีย่ ง และบริ หารความเสีย่ ง
สนับสนุนต่อระบบบริ หารจัดการองค์กรตาม
≥ 3.51
≥ 3.51
≥ 3.51
สอดคล้ องกับสภาวการณ์
หลักธรรมาภิบาล
7. สร้ างบรรยากาศทีเ่ อื ้อต่อการทางานให้ มี
9.จานวนฐานข้ อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริ หาร
1 ฐาน
1 ฐาน
ความสุขภายใต้ โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
จัดการคณะฯ
ข้ อมูล
ข้ อมูล
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ตัวชีว้ ัด
10. จานวนโครงการคุณธรรมที่คณะฯ ดาเนินการ

2555

2556

เป้าหมาย
2557
2558
≥3
โครงการ
+ ไม่เกิน
10%
ไม่เกิด

2559
≥3
โครงการ
+ ไม่เกิน
10%
ไม่เกิด

มาตรการ

≥ 1 แนว
ปฏิบตั ิ

และบรรยากาศความเป็ นจีน
8. สร้ างองค์กรแห่งการเรียนรู้
9. พัฒนาและดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่กาหนด
10. ส่งเสริ มการร่วมกิจกรรมและแต่งกายตาม
≥1 แนว เทศกาล
ปฏิบตั ิ 11. พัฒนาเว็บไซต์ของคณะเป็ นภาษาจีน

≥1 แนว
ปฏิบตั ิ

≥1 แนว
ปฏิบตั ิ

1 เล่ม

1 เล่ม

(ระดับหลักสูตรและระดับคณะ)

ปี ละ 2
ครัง้

ปี ละ 2
ครัง้

17. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย

1 ครัง้

1 ครัง้

ร้ อยละ
80 ของ
กิจกรรม
ทังหมด
้

ร้ อยละ 80
ของ
กิจกรรม
ทังหมด
้

11. ร้ อยละของงบประมาณที่คณะฯ ได้ รับจัดสรร
12. ผลไม่พงึ ประสงค์จากความเสีย่ งของคณะฯ ทุกด้ าน
13. แนวปฏิบตั ิที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ยืนยัน
ด้ านการผลิตบัณฑิต
14. แนวปฏิบตั ิที่ดีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ยืนยัน
ด้ านการวิจยั
15. คูม่ ือการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตรและระดับคณะ)
16. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
18. ร้ อยละของกิจกรรมด้ านจีนทีบ่ รรลุเป้าหมาย
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ผู้รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ัด
19. ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากร

2555

2556

เป้าหมาย
2557
2558
≥ 3.51

และนักศึกษาต่อกิจกรรมด้ านจีน
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2559
≥ 3.512.

มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

จานวนมาตรการและตัวบ่ งชีต้ ามยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์ 5 ปี
(พ.ศ.2555-2559) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557 เพื่อใช้ ดาเนินการปี การศึกษา 2558
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการ
สอนตามมาตรฐานที่นาผู้เรี ยนไปสูอ่ ตั ลักษณ์บณ
ั ฑิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ และความต้ องการของสังคม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 พัฒนานักศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ สร้ าง
เสริ มอัตลักษณ์บณ
ั ฑิต คุณธรรมและดาเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 พัฒนาการบริ หารจัดการในการผลิต
ผลงานวิจยั งานวิชาการและ นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 พัฒนาการบริหารจัดการการบริ การ
วิชาการให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็ง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 5 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมจีนและบูรณาการกับ
การดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ ท่ ี 6 บริ หารจัดการคณะฯเพื่อกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจและเอกลักษณ์คณะฯ คือ ด้ านจีน เพื่อ
มุง่ สูเ่ ป้าหมายด้ วยหลักธรรมาภิบาลและแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์
1. มีหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นที่ยอมรับของสังคม และ
มีความเป็ นสากล

จานวนมาตรการ
2

จานวนตัวชีว้ ัด
6

1. บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตามคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของหลักสูตร
ปฏิบตั ิการพยาบาลด้ วยหัวใจตามอัตลักษณ์ คุณธรรมหกประการและ
ดาเนินชีวติ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. มีผลงานวิจยั วิชาการ และนวัตกรรม ที่ได้ รับการเผยแพร่ / นาไปใช้
ประโยชน์กบั ชุมชน และสังคม
1. มีระบบบริ หารจัดการบริ การวิชาการที่มีประสิทธิภาพ
2. ชุมชนที่ได้ รับการบริ การวิชาการมีความเข้ มแข็ง
1. คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนักศึกษาร่วมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรมจีน
2. บูรณาการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมไทย
และศิลปวัฒนธรรมจีนกับการเรียนการสอน กิจกรรมเสริ มหลักสูตรและ
การสร้ างเสริ มสุขภาพ
1. คณะพยาบาลศาสตร์ เป็ นสถาบันพยาบาลชันน
้ า เป็ นองค์กรแห่ง
คุณธรรมและความสุข

2

6

2

5

2

6

3

7

1

19

รวม

12

49
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แผนที่กลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจาปี 2555-2559 ฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ. 2557 เพื่อใช้ ดาเนินการปี การศึกษา 2558
วิสัยทัศน์ : เป็ นสถาบันการศึกษาพยาบาลชัน้ นา และเป็ นที่พ่ งึ ทางสุขภาพให้ กับสังคม
พันธกิจ
จ

จ
ยุทธศาสตร์

ด้ านคุณภาพ
นักศึกษา/ชุมชน/
สังคม
ด้ านประสิทธิภาพ
(กระบวนการภายใน)

มาตรการ

ด้ านการเรี ยนรู้
และการพัฒนา

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ธรรม 6 ประการ

3.

2.

พยาบาลศาสตร์ ปฏิบตั ิการพยาบาล

5.
ไทย-

ด้ วยหัวใจและดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนตาม
มาตรฐานที่จะนาผู้เรี ยนไปสูอ่ ตั ลักษณ์บณ
ั ฑิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ และความต้ องการของสังคม
พัฒนานักศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพ สร้ างเสริ มอัตลักษณ์
คุณธรรมและดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาการบริ หารจัดการในการผลิต
ผลงานวิจยั งานวิชาการและ
นวัตกรรม

พัฒนาการบริ หารจัดการการบริ การ
วิชาการให้ ชมุ ชนมีความเข้ มแข็ง

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมไทยและศิลปวัฒนธรรม
จีนและบูรณาการกับการดูแลสุขภาพ

บริ หารจัดการคณะฯ เพื่อกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจและเอกลักษณ์
คณะฯ เพื่อมุ่งสูเ่ ป้าหมายด้ วยหลักธรร
มาภิบาลและแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตาม

บัณฑิตมีคณ
ุ ธรรม 6

ผลงานวิจยั /งานสร้ างสรรค์เผยแพร่ ใน

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา

คณะเป็ นที่พงึ่ ทางสุขภาพให้ สงั คม

ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการ

คณะเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้และ

ประการ มีอตั ลักษณ์

พยาบาลศาสตร์ รองรับ

ระดับชาติและนานาชาติ

ศิลปวัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพ

บุคลากรมีความสุข

ของคณะพยาบาล

ประชาคมอาเซียน

คณะเป็ นสถาบันชั ้นนาที่มีคณ
ุ ภาพได้
มาตรฐาน

ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตพึงพอใจในคุณภาพบัณฑิต
พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรี ยนการ
สอนตามกรอบTQF และความ
ต้ องการของสังคม
- พัฒนาหลักสูตร (2 หลักสูตร)
- พัฒนาการใช้ ภาษาต่างประเทศ
- พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
- พัฒนาระบบคัดเลือก

สร้ างเสริ มอัตลักษณ์
บัณฑิต คุณธรรมและ
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
- บูรณาการในรายวิชา
- กิจกรรมเสริ มหลักสูตร

พัฒนาศักยภาพและจิตวิญญาณของครู
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

พัฒนาผลงานวิจยั และนวัตกรรม
- พัฒนาระบบและกลไกการสร้ าง
งานวิจยั และการเผยแพร่
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์

บริ หารงบประมาณให้ มีประสิทธิภาพ
และโปร่ งใส
- ลดค่าใช้ จ่าย
- ใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน

พัฒนาระบบและกลไกลการบริ การวิชาการ
ให้ มีประสิทธิภาพ
-ดาเนินการและพัฒนาบริ การวิชาการอย่าง
มีสว่ นร่ วมความต้ องการของชุมชน

-บูรณาการงานบริการวิชาการวิชาการกับ
พัฒนาการบริ หารวิชาการและ
งานวิจยั

การเรี ยนการสอน
-ส่งเสริ มการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้จากการ
ให้ บริ การวิชาการ
พัฒนาระบบบริ หารจัดการในภารกิจ
หลักของอาจารย์

พัฒนากระบวนการจัดการความรู้
มีระบบประกันคุณภาพ

ด้ านการเงิน

4.

มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขา

เพิ่มรายรับเงินทุนวิจยั จากภายนอก
และภายใน

เพิ่มรายรับจากการให้ บริ การวิชาการ
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- ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น /
ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรม
ไทย-จีน
- บูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น ไทย
และจีนในการจัดการเรี ยนการสอนและการ
ดูแลสุขภาพประชาชน

พัฒนาประสิทธิภาพของการบริ หารด้ าน
การจัดการ งบประมาณ องค์กรแห่งการ
เรี ยนรู้ และด้ านความสุขในการทางาน

พัฒนาบุคลากรให้ มีความสุข และพึง

พัฒนาระบบฐานข้ อมูล

พอใจในการทางาน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาระบบบริ หารจัดการ

แผนที่กลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจาปี 2555-2559 ฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ. 2557 เพื่อใช้ ดาเนินการปี การศึกษา 2558
ปรั ชญา : สุขภาพเป็ นองค์ประกอบสาคัญยิ่งของคุณภาพประชากร การพยาบาลเป็ นวิชาชีพที่สามารถพัฒนาสุขภาพของประชากรได้ เป็ นอย่างดี จึงมุ่งผลิตบัณฑิตทางการ
พยาบาล ให้ มีความรู้ มีทกั ษะปฏิบตั ิการพยาบาลด้ วยหัวใจบนพื ้นฐานของการมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม เพื่อรับใช้ สงั คม ดาเนินชีวิตบนหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทาวิจยั และพัฒนานวัตกรรมเพื่อนาผลมาพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนและการบริ การวิชาการแก่สังคม ตลอดจนทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน
วิสัยทัศน์ : เป็ นสถาบันการศึกษาพยาบาลชันน
้ า และเป็ นที่พงึ่ ทางสุขภาพให้ กบั สังคม
3.

2.

1.
ต

4.
-

วทาง

าของ
พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรี ยนการสอนตาม
มาตรฐานที่จะนาผู้เรี ยน
ไปสูอ่ ตั ลักษณ์บณ
ั ฑิตคณะ
พยาบาลศาสตร์ และความ
ต้ องการของสังคม

พัฒนานักศึกษาให้ มี
คุณภาพ สร้ างเสริ ม
อัตลักษณ์ คุณธรรม
และดาเนินชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. ด้ านหลักสูตร
2. ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
3. ด้ านวิชาการ
4. ด้ านการสร้ างเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์บณ
ั ฑิตและ
ดาเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาการบริ หารจัดการในการ
ผลิตผลงานวิจยั งานวิชาการและ
นวัตกรรม

พัฒนาการบริ หารจัดการการ
บริ การวิชาการให้ ชมุ ชนมี
ความเข้ มแข็ง

1. ด้ านพัฒนาระบบและกลไก
การสร้ างและเผยแพร่
ผลงานวิจยั วิชาการและ
นวัตกรรม
2. ด้ านพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ในการสร้ างงานวิจยั งาน
วิชาการและนวัตกรรม

1. ด้ านพัฒนาระบบและ
กลไกการ บริการวิชาการ
ให้ มีประสิทธิภาพ
2. ด้ านสร้ างเครื อข่าย
ความร่ วมมือกับชุมชน
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ทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ
ศิลปวัฒนธรรมจีนและบูรณา
การกับการดูแลสุขภาพ

1. ด้ านการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปวัฒนธรรมจีน
2. ด้ านการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ศิลปวัฒนธรรมจีน
กับรายวิชาในหลักสูตร
3. ด้ านการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมไทยและ ศิลปวัฒนธรรมจีน
กับกิจกรรมเสริ มหลักสูตรและการสร้ างเสริ ม
สุขภาพของนักศึกษา

5. บริ หารจัดการองค์กรด้ วย
หลักธรรมาภิบาลเพื่อมุ่งสู่
การเป็ นสถาบันการศึกษา
พยาบาลชันน
้ า
บริ หารจัดการองค์กรที่จะ
นาไปสูเ่ ป้าหมายตาม
หลักธรรมาภิบาล

1. ด้ านการบริ หาร จัดการ

