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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติและความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร าไพพรรณี จั ด ตั้ ง ขึ้ น ด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความส าคั ญ ที่ จ ะมุ่ งผลิ ต บั ณ ฑิต เพื่อ ตอบสนองต่ อ ปัญ หาการขาดแคลนพยาบาลของท้ องถิ่ น สั ง คม และ
ประเทศชาติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เริ่มจากการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์
ในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยรังสิตตอบรับเป็นสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง และวันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 ทาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันพี่เลี้ยง
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ทาข้อตกลงความร่วมมือ กับโรงพยาบาลพระปกเกล้า สานักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี และวั นที่ 19 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561 ท าข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ โรงพยาบาลจิ ต เวช
สระแก้วราชนครินทร์ เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ให้ความเห็นชอบ
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีสถานะเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่
1/2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ในการประชุม ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เห็นชอบหลักสูตรในการประชุ ม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 11 มีนาคม
พ.ศ. 2562 สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรและให้ การรั บรองการเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลใหม่
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี ในการประชุม ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 11 เมษายน
พ.ศ. 2562 และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 16
สิงหาคม พ.ศ. 2562
1.2 สถานที่ตั้ง (ที่ทาการชั่วคราว)
คณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5
ถนนรักศักดิ์ชมูล ตาบลท่าช้าง อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
E-mail
website
Facebook

: 039-319111 ต่อ 11790 , 11701 , 11700
: 086-3199284
: nurse@rbru.ac.th
: www.nurse.rbru.ac.th
: Nursing Rambhaibarni

1.3 สีและดอกไม้ประจาคณะ
สีประจาคณะ คือ สีส้ม (Apricot)
ดอกไม้ประจาคณะ คือ ดอกปีบ

1.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของบัณฑิต ค่านิยม
วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานของประเทศ”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่เปี่ยมด้วยศาสตร์และศิลป์ทางการพยาบาล มีคุณธรรม และฉลาดจัดการ
2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิต
3. บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่ชุมชนท้องถิ่นและสังคม
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 และหลักธรรมาภิบาล
อัตลักษณ์ของบัณฑิต
ฉลาดจัดการ บริการด้วยใจเอื้ออาทร
ค่านิยม

R

Respect

ศรัทธา มีความศรัทธา เชื่อมั่น เคารพนับถือในความสามารถของตนเอง
และเพื่อนร่วมงานรักในงานที่ทา เทิดทูนองค์กร และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

B

Brilliant

ปัญญาสร้างสรรค์ มีความฉลาดสามารถจัดการชีวิต การงานองค์กร
โดยใช้สติปัญญา อย่างสร้างสรรค์

R
U

Responsibility รับผิดชอบ ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเอง
และผู้ร่วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
Unity

กลมเกลียวสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว สามัคคี กลมเกลียว
เพื่อนาองค์สู่สากล
(ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561)
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ส่วนที่ 2
โครงร่างองค์กร สภาพการณ์ปัจจุบัน และความท้าทาย
2.1 โครงร่างองค์กร (Organization Profile)
2.2.1 ลักษณะองค์กร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร าไพพรรณี มี ฐ านะเป็ น คณะวิ ช าและ
เป็นหน่วยงานภายในแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี มีภารกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิตสาขา
พยาบาลศาสตร์ การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ และการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม การผลิ ต บั ณ ฑิ ต หลั ก
ในระยะแรกของการก่อตั้งคณะ คือ มุ่งผลิตพยาบาลวิชาชีพในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต
ซึ่งได้รับรองจากสภาการพยาบาล โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2562
2.2.2 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน
คณะพยาบาลศาสตร์ บริ ห ารจั ด การภายใต้ ก ฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศต่ า ง ๆ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ร าไพพรรณี มี ค ณบดี เ ป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารงาน
และมีรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ช่วยบริหารงาน มีคณะกรรมการประจาคณะพยาบาลศาสตร์ มีอานาจ
และหน้าที่กาหนด นโยบาย ทิศทาง และแผนงานของคณะ ซึ่ง คณะกรรมการประจาคณะ ประกอบด้วย
คณบดีเป็นประธาน รองคณบดี จานวน 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 2 คน พนักงานมหาวิทยาลัย
ในคณะ จานวน 2 คน เป็นกรรมการ และมีหัวหน้าสานักงานคณบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ กาหนดให้มี
การประชุม 1 ปี ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีคณะกรรมการบริหารหลักสูต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ทาหน้าที่รับผิดชอบในกาหนดระบบและกลไกการดาเนินงานหลักสูตร การวางแผน
และกากับการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน และประธานกลุ่มสาขาวิชา 5 สาขา เป็นกรรมการ มีการแต่งตั้ง
ประธานกลุ่มสาขาวิชา ทาหน้าที่บริหารจัดการในสาขาวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการพัฒนาเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร นอกจากนั้นคณะได้แต่ง ตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบ
การดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ
สานักงานคณบดี แบ่งเป็นงานด้านต่าง ๆ มีหัวหน้าสานักงานคณบดี ทาหน้าที่กากับดูแล
บริหารสานักงานคณบดี
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ภาพที่ 1 แผนผังโครงสร้างองค์กร
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

อธิการบดี
คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะ
คณะ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา
คณะกรรมการวิจัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฯ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
การบริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้

คณะกรรมการรายวิชา

คณะกรรมจัดทาแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการ
พัฒนานักศึกษา
และทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

คณะกรรมการบริการวิชาการ
แก่สังคมและชุมชน
หัวหน้าสานักงานคณบดี

ประธานกลุ่มวิชา

- เจ้าหน้าที่งานธุรการ
- เจ้าหน้าที่งานการเงินและการคลัง
- เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา
และพัฒนานักศึกษา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล

-

ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา - ทารก และการผดุงครรภ์
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ประธานกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน

ภาพที่ 2 แผนผังโครงสร้างการบริหาร คณะพยาบาลศาสตร์
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2.2.3 สถานภาพด้านบุคลากรและนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี มีบุคลากรทั้งสิ้น 19 คน แบ่งเป็น
บุคลากรสายวิชาการ จานวน 15 คน เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้ของส่วนงาน) จานวน 12 คน
ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 3 คน ดารงตาแหน่งอาจารย์ จานวน 11 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 2 คน และ
รองศาสตราจารย์ จานวน 2 คน
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ จ านวน 4 คน ประกอบด้ ว ย พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
(งบประมาณแผ่นดิน) จานวน 2 คน และลูกจ้างชั่วคราว จานวน 2 คน ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ที่ 1 , 2 และ 3 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา
ประเภท

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
9
3
1
2
10
5

จานวน (คน)

พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

12
3
15

ตารางที่ 2 จานวนบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

จานวน
(คน)
12
3
5

ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
1
1
2
2
2

อาจารย์
11
11

ตารางที่ 3 จานวนบุคลากรสายสนับสนุน จาแนกตามประเภทและวุฒิการศึกษา
ประเภท

จานวน (คน)
3

พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

2
5
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คุณวุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี
3
1
1
1
4

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา 2562 จานวน 56 คน คณะมีแผนการผลิตบั ณฑิ ต
ในระยะ 5 ปีแรก ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 จานวนนักศึกษา แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
จานวนรับเข้า (ปีที่ 1)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา (1)

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2563
2564
2565
50
50
50
56
50
50
506
50
56
106
156
206
56

2562
56
56
-

2566
60
50
50
50
210
50

2.2.4 อาคารสถานที่
ที่ทาการชั่วคราวของคณะพยาบาลศาสตร์ คือ อาคาร 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
เป็ น อาคารที่ ใ ช้ ร่ ว มกั บ ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ห้ อ งส านั ก งานคณบดี
ห้องทางานคณบดี ห้องทางานสาหรับอาจารย์ มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสาหรับอาจารย์และบุค ลากรทุ ก คน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้ องปฏิบัติการเทคโนโลยีการพยาบาล ห้องสโมสรนักศึกษาและ
ห้องสาหรับให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาที่เป็นสัดส่วนและมีความเป็นส่วนตัว
อาคารที่ทาการถาวรของคณะพยาบาลศาสตร์ คือ อาคาร 41 เป็นอาคาร 6 ชั้นซึ่งอยู่ระหว่าง
การดาเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะพร้อมใช้ในปีการศึกษา 2564
2.2 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2567 ภายใต้การมีส่วนร่ว มของ
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร โดยร่วมวิเคราะห์สภาพปัญ หาและอุ ป สรรค (SWOT Analysis) กาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ของบัณฑิต และจัดทาแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563-2567 โดยให้มีความสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศ การอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้
1. แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี พ.ศ. 2562-2565 และนโยบายของอธิการบดี
ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2565
2. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3. พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
4. นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (พ.ศ. 2563-2570)
5. มาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาล
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis)
1. ปัจจัยภายใน (จุดแข็ง : Strength / จุดอ่อน : Weakness)
ปัจจัยที่เอื้อประโยชน์
1.1 จุดแข็ง: Strength
S 1. คณะได้รับความนิยมในการเลือกเรียน และเข้ายากในอันดับที่ 21
ของคณะพยาบาลศาสตร์ทั่วประเทศ
S 2. บุคลากรทุกระดับมีความรับผิดชอบ เสียสละและทุ่มเทในการทางานสูง
S 3. คณบดีมีเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันภายในและต่างประเทศ
S 4. ตั้งอยู่ในสถานที่สวยงาม “วังสวนบ้านแก้ว” ทาเลที่ตั้ง การคมนาคมสะดวก
S 5. ชื่อของมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อของสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี
ทาให้คณะมีศักดิ์ศรี
S 6. สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยปลอดภัยและสวยงาม
S 7. มีสิ่งอานวยความสะดวกในการศึกษาให้กับนักศึกษา
S 8. คณะพยาบาลศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลซึ่งเป็นคณะวิชาหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย จึงมีโอกาสได้ร่วมทางานวิจัยร่วมกับสาขาวิชาอื่น
S 9. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆระดับมหาวิทยาลัย ให้การสนับสนุน
การดาเนินงานของคณะเป็นอย่างดี
S 10. มีหน่วยงานที่สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่หลากหลายและได้มาตรฐาน
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
1.2 จุดอ่อน: Weakness
W 1. อัตรากาลังอาจารย์ประจายังมีจานวนน้อย บางสาขามีจานวนน้อยมาก
W 2. การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรยังไม่มีประสิทธิภาพ
W 3. อาจารย์ยังขาดความชานาญเฉพาะทางที่เพียงพอในรายวิชาพื้นฐาน
W 4. สัดส่วนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
W 5. สัดส่วนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
W 6. ผลงานการผลิตตาราหรือหนังสือ และผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติและนานาชาติน้อย
W 7. อาจารย์ยังขาดทักษะการออกข้อสอบและวิธีการประเมินผลการเรียนรูปแบบอื่น
W 8. สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของอาจารย์และนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
W 9. ระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและพร้อมใช้เพื่อการตัดสินใจยังไม่สมบูรณ์
W 10. รายได้ของมหาวิทยาลัยลดลง ทาให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสาหรับ
การพัฒนาด้านอื่น
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2. ปัจจัยภายนอก (โอกาส : Opportunity / ภาวะคุกคาม : Threat)
ปัจจัยที่เอื้อประโยชน์
2.1 โอกาส: Opportunity
O 1. เป็นวิชาชีพที่เป็นความต้องการสูงทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ
O 2. นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตพยาบาล
O 3. มีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
O 4. มีสถาบันจากประเทศจีน มาขอความร่วมมือผลิตบัณฑิต
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
2.2 ภาวะคุกคาม: Threat
T 1. มีการเปิดใหม่ของสถาบันการศึกษาพยาบาลหลายแห่งในประเทศ ทาให้มีการแข่งขัน
ด้านการจ้างอาจารย์ และการใช้แหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
T 2. การรับอาจารย์ใหม่ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ทาให้สรรหาอาจารย์ได้ยากขึ้น
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ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์
ทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มมี าตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์
เป้าประสงค์
1.1 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะ ที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 และมีอัตลักษณ์ตามที่กาหนด ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ มี 11 ตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์ท่ี 1.1 ส่งเสริมและกากับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและการดาเนินงานของคณะ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 1.1-1 ร้อยละของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตรบรรลุเป้าหมาย (ที่ระบุ
ในมคอ.2) ในแต่ละปีการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.1-2 คณะพยาบาลศาสตร์ผ่านการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล
ทุกปีที่รับการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ 1.1-3 ร้อยละของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 1.1-4 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งในปีแรกที่สาเร็จการศึกษา
กลยุทธ์ท่ี 1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 1.2-1 ร้อยละของอาจารย์ได้รับการเสริมสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
วิธีจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ตัวชี้วัดที่ 1.2-2 ร้อยละของรายวิชาทางการพยาบาลจัดการเรียนการสอนแบบ
Active Learning
ตัวชี้วัดที่ 1.2-3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 1.2-4 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร และมี อัตลักษณ์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 1.3-1 จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่สอดแทรกการพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีอัตลักษณ์ตามที่กาหนด
ตัวชี้วัดที่ 1.3-2 จานวนโครงการที่บูรณาการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/หรือ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตัวชี้วัดที่ 1.3-3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
เป้าประสงค์
2.1 ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ ได้ทางวิชาการ
การแก้ปัญหา/พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ มี 7 ตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 2.1 การส่งเสริมและผลักดันการทาวิจัย สร้างนวัตกรรม ที่เป็นความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม และการนาใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 2.1-1 จานวนโครงการวิจัย/นวัตกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน
และภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 2.1-2 จานวนโครงการวิจัย/นวัตกรรม ที่ทาร่วมกับหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดที่ 2.1-3 จานวนโครงการวิจัย/นวัตกรรม ที่นาไปใช้ประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 2.2 การส่งเสริมและผลักดันการทาวิจัย สร้างนวัตกรรม ที่เป็นความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม และการนาใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดที่ 2.2-1 จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติ
ตัวชี้วัดที่ 2.2-2 จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่ตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการทางการพยาบาล
ตัวชี้วัดที่ 2.3-1 จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
ตัวชี้วัดที่ 2.3-2 จานวนหนังสือ/ตารา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม
เป้าประสงค์
3.1 ส่งเสริมการนาองค์ความรู้ไปทางานร่วมกับหน่วยงานภายนอกและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและสังคม ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ มี 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน
ท้องถิ่นและสังคมและการมีส่วนร่วมของนักศึกษา (โครงการแบบให้เปล่า)
ตัวชี้วัดที่ 3.1-1 จานวนโครงการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา
ชุมชนท้องถิ่นและ/หรือสังคม
ตัวชี้วัดที่ 3.1-2 จานวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับบริการวิชาการ
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กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการด้านสุขภาพ
ของสังคม (โครงการสร้างรายได้)
ตัวชี้วัดที่ 3.2-1 จานวนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่สร้างรายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
4.1 มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมภิบาล ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์
มี 11 ตัวชี้วัด ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 4.1 ระบบการบริหารงบประมาณและการเงินตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 4.1-1 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
4.2 คณะมีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อมโยงและครอบคลุมทุกพันธกิจ เพื่อสนับสนุนการบริหารจั ดการ
และการประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและฐานข้อมูล เพื่อการตัดสินใจและ
การดาเนินภารกิจ
ตัวชี้วัดที่ 4.2-1 จานวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาเพิ่มขึ้นและสามารถใช้งานได้
ตัวชี้วัดที่ 4.2-2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
เป้าประสงค์
4.3 คณะมีอาจารย์และบุคลากร จานวนเพียงพอในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และได้รับการพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบการสรรหา รักษาไว้ และพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 4.3-1 ร้อยละความสาเร็จของการบริหารและจัดการให้มีสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์
ตัวชี้วัดที่ 4.3-2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะใหม่ ๆ ด้านการสอน/
วิชาการ/วิจัย
ตัวชี้วัดที่ 4.3-3 จานวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ตัวชี้วัดที่ 4.3-4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะใหม่ ๆ
ตามสายงาน
เป้าประสงค์
4.4 พัฒนาคณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบและกลไกการจัดการความรู้ขององค์กร
ตัวชี้วัดที่ 4.4-1 ระดับความสาเร็จของแผนการจัดการความรู้ของคณะ
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เป้าประสงค์
4.5 มีระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4.5 พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ
ตัวชี้วัดที่ 4.5-1 ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ตัวชี้วัดที่ 4.5-2 ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
เป้าประสงค์
4.6 ดาเนินการบริหารจัดการภารกิจของคณะตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university)
กลยุทธ์ที่ 4.6 การบริหารจัดการคณะตามแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยสีเขียว
ตัวชี้วัดที่ 4.6-1 ร้อยละของผลการดาเนินงานตามโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
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ส่วนที่ 4
ความเชื่อมโยงของยุทธ์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567
และ
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 5 ปี
พ.ศ. 2560 - 2564
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ความเชื่อมโยงของแผนยุทธ์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2563-2567 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ปรัชญา (Philosophy)

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น (The University for Local Community Development)

วิสัยทัศน์ (Vision)

ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกสู่สากล (Wisdom of the East Leads to Internationalization)

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1 ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ตามแนวพระราชดาริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน
พันธกิจที่ 2 ผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ จิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
พันธกิจที่ 3 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพ และได้มาตรฐานสากล
ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ
พันธกิจที่ 4 วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
พันธกิจที่ 5 บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ องและยั่งยืน

อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตย่อมฉลาดจัดการ (Graduates Manage Wisely)

เอกลักษณ์
(Uniqueness)

มหาวิทยาลัยในวัง คลังแห่งความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(University in a palace, Knowledge resource, Approaching to sustainable development)
R : Respect

ค่านิยม
(Core Value)

ศรัทธา

ซึ่งกันและกัน
B : Brilliance ปัญญาสร้างสรรค์

มีความศรัทธา เชื่อมั่น เคารพนับถือในความสามารถของตนเองและเพื่อนร่วมงานรักในงานที่ทา
เทิดทูนองค์กร และให้เกียรติ
มีความฉลาดสามารถจัดการชีวิต การงานองค์กร โดยใช้สติปัญญาอย่างสร้างสรรค์

R : Responsibility รับผิดชอบหน้าที่

มีความรับผิดชอบ ภาระหรือพันธะผูกพันในการจะปฏิบัติหน้าที่การงานของตนเองและ
ผู้ร่วมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

U : Unity

มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว สามัคคี กลมเกลียวเพื่อนาองค์กรสู่สากล

กลมเกลียวสามัคคี
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
(desirable Characteristics of Graduates)
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย

คุณธรรม นาความรู้ สู่สากล อดทน ฉลาดจัดการ
(Morality Internationalizes Knowledges Endurance and Wise Management)

1. การพัฒนาท้องถิ่น

2. การผลิตและพัฒนาครู

1. ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
สู่ความเข้มแข็ง ยั่งยืน จากการวิจัย
การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. วังสวนบ้านแก้วได้รับการพัฒนา
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิง
ศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานใน
ระดับชาติ

1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น
2. พัฒนาวังสวนบ้านแก้วให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมสู่มาตรฐานใน
ระดับชาติ

3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

1. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะ 4
และถ่ายทอด/บ่มเพาะ ให้ศิษย์แต่ละ
ช่วงวัย
2. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มีอัตลักษณ์ และสมรรถนะเป็นเลิศ
เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3. บัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่เข้าสู่วิชาชีพได้รับการเสริม
สมรรถนะเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง

1. ยกระดับความเป็นเลิศด้านวิชาการ
2. พัฒนาคุณภาพอาจารย์สู่
ความเป็นมืออาชีพ
3. คุณภาพบัณฑิตที่พงึ ประสงค์

1. ระบบบริหารจัดการที่มี
ความคล่องตัวทันสมัย และมี
การพัฒนาคุณภาพองค์กร
อย่างต่อเนื่องด้วยหลักธรรมมาภิบาล
2. มหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green University)
3. การพัฒนาบุคลากร นักศึกษา
ศิษย์เก่า อย่างเป็นระบบ
4. สร้างเครือข่ายกับชุมชนท้องถิ่น
หรือศิษย์เก่าในการระดมทุนและ
หารายได้

1. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ และ
กระบวนการผลิตให้มีสมรรถนะ
เป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับด้วย School
Integrated Learning และ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ
2. พัฒนาสมรรถนะครูของครู
ให้มีความเป็นมืออาชีพ
3. บ่มเพาะนักศึกษาครู นักศึกษา
ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครูและ
คุณลักษณะ 4 ประการ

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
สหวิทยากรตอบสนองต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ให้เป็นมืออาชีพ
4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิต
เป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อให้ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สู่ความเป็นเลิศ
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับองค์กร/หน่วยงาน ในระดับ
อาเซียนและนานาชาติ
5. สนับสนุนการจัดหารายได้และ
ระดมทรัพยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก
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ยุทธศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

กลยุทธ์
คณะพยาบาลศาสตร์

2. การพัฒนางานวิจยั และ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
3. การบริการวิชาการเพื่อชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม

-

2.1 การส่งเสริมและผลักดัน
การทาวิจัย สร้างนวัตกรรม
ที่เป็นความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
และสังคม และการนาใช้ประโยชน์
2.2 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติ
และนานาชาติ
2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ผลงานทางวิชาการทางการพยาบาล
3.1 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ
ของชุมชนท้องถิ่นและสังคมและ
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
(โครงการแบบให้เปล่า)
3.2 พัฒนาโครงการบริการวิชาการ
ที่ตอบสนองและแก้ไขปัญหา
ความต้องการด้านสุขภาพของสังคม
(โครงการสร้างรายได้)

17

1.การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์
ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์

4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและหลักธรรมาภิบาล

1.1 ส่งเสริมและกากับการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรและ
การดาเนินงานของคณะให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของวิชาชีพ
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.3 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
และมีอัตลักษณ์ของคณะและ
มหาวิทยาลัย

4.1 ระบบการบริหารงบประมาณและ
การเงินตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและ
การดาเนินภารกิจ
4.3 ระบบการสรรหา รักษาไว้
และพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบ
และกลไกการจัดการความรู้ขององค์กร
4.5 พัฒนาระบบและกลไกประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ
4.6 การบริหารจัดการคณะตาม
แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยสีเขียว

แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์
เป้าประสงค์
1.1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
และมีอัตลักษณ์ตามที่กาหนด

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1 ส่งเสริมและกากับการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตรและการดาเนินงานของคณะ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพ

1.1-1 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่มีผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย (ที่ระบุใน มคอ.2)
ในแต่ละปีการศึกษา
1.1-2 คณะพยาบาลศาสตร์ผ่านการรับรอง
สถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล
ทุกปีที่รับการประเมิน
1.1-3 ร้อยละของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร
1.1-4 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านความรู้
เพื่อขอขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งในปีแรกที่สาเร็จ
การศึกษา
1.2-1 ร้อยละของอาจารย์ได้รับการเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวิธีจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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ค่าเป้าหมาย
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4 ปี
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีมาตรฐานวิชาชีพและอัตลักษณ์
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

1.1. ผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีสาขาพยาบาล
ศาสตร์ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
และมีอัตลักษณ์ตามที่กาหนด

1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1.2-2 ร้อยละของรายวิชาทางการพยาบาล
จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
1.2-3 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย
1.2-4 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3-1 จานวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ที่สอดแทรกการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมีอัตลักษณ์ตามที่กาหนด
1.3-2 จานวนโครงการที่บรู ณาการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน/หรือกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา
1.3-3 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

1.3 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของหลักสูตร และมีอัตลักษณ์
ของคณะและมหาวิทยาลัย
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≥3.51 ≥3.51
จาก
จาก
คะแนน คะแนน
เต็ม 5 เต็ม 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
เป้าประสงค์
2.1 ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม
ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ทางวิชาการ การแก้ปัญหา/
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

2.1 การส่งเสริมและผลักดันการทาวิจัย สร้างนวัตกรรม 2.1-1 จานวนโครงการวิจัย/นวัตกรรม
ที่เป็นความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคม
ที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและ
และการนาใช้ประโยชน์
ภายนอกมหาวิทยาลัยทุน

2.2 ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ในระดับชาติและนานาชาติ
2.2 ผลิตผลงานทางวิชาการ
ทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการ
ทางการพยาบาล

20

2.1-2 จานวนโครงการวิจัย/นวัตกรรม
ที่ทาร่วมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
2.1-3 จานวนโครงการวิจัย/นวัตกรรม
ที่นาไปใช้ประโยชน์
2.2-1 จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ
2.2-2. จานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ
2.3-1 จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติ
2.3-2 จานวนหนังสือ/ตารา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพื่อชุมชนท้องถิ่นและสังคม
เป้าประสงค์
3.1 ส่งเสริมการนาองค์ความรู้
ไปทางานร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกและการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
ท้องถิ่นและสังคม

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

3.1 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนอง
3.1-1 จานวนโครงการบริการวิชาการ
ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนท้องถิ่นและสังคม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา
และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา (โครงการแบบให้เปล่า) ชุมชนท้องถิ่นและ/หรือสังคม
3.1-2 จานวนชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับบริการ
วิชาการ
3.2 พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่ตอบสนองและ
3.2-1 จานวนโครงการบริการวิชาการ
แก้ไขปัญหาความต้องการด้านสุขภาพของสังคม
แก่สังคมที่สร้างรายได้
(โครงการสร้างรายได้)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

4.1 มุ่งพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการของคณะให้มีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักธรรมภิบาล
4.2 คณะมีระบบสารสนเทศที่ถูกต้อง
ทันสมัย เชื่อมโยงและครอบคลุม
ทุกพันธกิจ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

4.1 ระบบการบริหารงบประมาณและ
การเงินตามหลักธรรมาภิบาล

4.1-1 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่าย
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและ
การดาเนินภารกิจ

4.2-1 จานวนระบบสารสนเทศที่พัฒนา
เพิ่มขึ้นและสามารถใช้งานได้
4.2-2 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ

4.3 คณะมีอาจารย์และบุคลากร
จานวนเพียงพอในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ และได้รับการพัฒนา

4.3 ระบบการสรรหา รักษาไว้
และพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

4.3-1 ร้อยละความสาเร็จของการบริหาร
และจัดการให้มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
เป็นไปตามเกณฑ์
4.3-2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะใหม่ ๆ ด้านการสอน/
วิชาการ/วิจัย
4.3-3 จานวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก
4.3-4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะใหม่ ๆ
ตามสายงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์

กลยุทธ์

4.4 พัฒนาคณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
4.5 มีระบบประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบและกลไก
การจัดการความรู้ขององค์กร
4.5 พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ

4.6 ดาเนินการบริหารจัดการ 4.6 การบริหารจัดการคณะตามแนวปฏิบัติ
ภารกิจของคณะตาม
มหาวิทยาลัยสีเขียว
หลักเกณฑ์มหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green university)

ตัวชี้วัด
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4.4-1 ระดับความสาเร็จของแผนการจัดการความรู้
5
ของคณะ
4.5-1 ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
≥3.51
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร
4.5-2 ระดับคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
≥3.51
การศึกษาภายในระดับคณะ
4.6-1 ร้อยละของผลการดาเนินงานตามโครงการ
80
มหาวิทยาลัยสีเขียว

23

ค่าเป้าหมาย
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