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คณะพยาบาลศาสตร ์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

แผนปฏิบัติการฝ่ายวิชาการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ยุทธศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ วิทยาลัยจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับนานาชาติ 

ยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูปการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพโดยบูรณาการหลักเศรษฐกิจพอเพียง และใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ : พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพพร้อมใช้ โดยจัดการเรียนการสอนที่ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลิตพยาบาลชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน 
เป้าประสงค์ : ผลิตบัณฑิตกลับถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างผลงานวิจัยเชิงนวัตกรรมสหสาขาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ : สร้างงานวิจัย และนวัตกรรม กับเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจบริการและบริการวิชาการแก่สังคม 
เป้าประสงค์ : สร้างหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างเครือข่าย U.volunteer Spirit Networking ในและต่างประเทศและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ : ส่งเสริมสนับสนุน อาจารย์และนักศึกษา เพื่อสร้างเครอืข่าย Volunteer Spiritual และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม           

ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ 
เป้าประสงค์ : สร้างและพัฒนาระบบการปฏิบตัิที่ดีงามประกันคณุภาพการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างงานทุกฝ่าย 
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แผนปฏิบัติการ 

รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ 

ชนิดโครงการ 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์ 
ริ 

เร่ิม 
ต่อ 

เนื่อง 
ก้าว 
หน้า 

สกอ สมศ สภาการ
พยาบาล 

วิทยา
ลัย 

คณะ 

001 โครงการรับนักศึกษาใหม่ 
และ ODON 2563 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1.ผศ.ดร.ธิดารตัน์  
เลิศวิทยากลุ 
2.อ.โศภิษฐ์ นามข า 
3.อ.อุดมลักษณ์  
ดวงผุนมาตย ์

   1. เพื่อรับนักศึกษาไดต้าม
เกณฑ์คดัเลือกที่ก าหนด 
2. เพื่อได้นักศึกษาตาม
จ านวนที่ก าหนด 

-ได้นักศึกษาที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ ์
-ได้นักศึกษาตาม
เป้าหมาย 
 
 

พย. 
2562- 

พค. 2563 

10,000 / / / ย.1 ย.1 

002 โครงการเตรยีมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ 2563 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
1. อ.สมฤกษ์ กาบกลาง 
2. อ.ธัญญรัตน์ เนาววิบลูย์
พร 
 
 

   1. เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรยีน
ระดับอุดมศึกษา 
2.เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
การสื่อสารดา้นภาษาอังกฤษ 

-นักศึกษาได้รับ
ความรู้และมีความ
พร้อม มั่นใจ 
ปรับตัว ในการเรียน
ระดับอุดมศึกษา 
- 
 

มิ.ย-ก.ค. 
2563 

1,000 / / / ย.1 ย.1 

003 โครงการเตรยีมความ
พร้อมการสอบขึ้นทะเบียน
ใบประกอบวิชาชีพ 
1. อ.สมฤกษ์ กาบกลาง 

   1.เพื่อให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการสอบขึ้น
ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 

-ร้อยละการสอบขึ้น
ทะเบียนมากขึ้น 

มค.-พค. 
2563 

36,000 / / / ย.1 ย.1 
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รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ 

ชนิดโครงการ 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์ 

ริ 
เร่ิม 

ต่อ 
เนื่อง 

ก้าว 
หน้า 

สกอ สมศ สภาการ
พยาบาล 

วิทยา
ลัย 

คณะ 

2. อ. โศภิษฐ ์นามข า 
 

2.เพื่อยกระดับความสามารถ
ด้านวิชาการ 

004 โครงการติดตามนักศึกษา
ทุนโรงพยาบาลชุมชน 
1. อ. โศภิษฐ ์นามข า 
2. ผศ.ดร. ธิดารัตน์  
เลิศวิทยากลุ 
 
 

   1. ก ากับติดตาม
ความก้าวหน้าของนักศึกษา
และแหล่งทุน 
2 . ส ร้ า ง สั มพั น ธภ า พ กั บ
เครือข่ายทางการศึกษา 

-นักศึกษาและแหล่ง
ทุนยังคงยึดมั่นกับ
อุดมการณ์ตั้งต้น 

มิย.2562-
พค.2563 

5,000 / / / ย.1 ย.2 

005 โครงการประเมินผล
หลักสตูร 
1. อ.อภิญญา บ้านกลาง 
2. ผศ.ดร. ธิดารัตน์ เลิศ
วิทยากุล 
 

   1. ประเมินผลหลักสตูรกับ
บัณฑิตที่จบการศึกษา 
2. น าผลการประเมิน
ปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน 

-นักศึกษาได้สะท้อน
เกี่ยวกับหลักสูตร 
จ านวน ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 

พค. 2563 5,000 / / / ย.1 ย.1 

006  โครงการ OPEN HOUSE 
1. ผศ.ดร. ธิดารัตน์ เลิศ
วิทยากุล 
2.อ. โศภิษฐ์ นามข า 
3. อ.อุดมลักษณ์  
ดวงผุนมาตย ์

   1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านเทคนิคการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
ระหว่างสาขาวิชา 

-อาจารย์ได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

พค. 2563 5,000 / / / ย.1 ย.1 
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รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ 

ชนิดโครงการ 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์ 

ริ 
เร่ิม 

ต่อ 
เนื่อง 

ก้าว 
หน้า 

สกอ สมศ สภาการ
พยาบาล 

วิทยา
ลัย 

คณะ 

4. อ.ธัญญรัตน์  
เนาววิบูลย์พร 
 

2. เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการจดัการเรียนการ
สอน 

007 โครงการเพิม่ศักยภาพด้าน
วิชาการส าหรับนักศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 
1. ผศ.ดร. ธิดารัตน์ เลิศ
วิทยากุล 
2.อ. โศภิษฐ์ นามข า 
3. อ.อภิญญา บ้านกลาง 
 

   1. เพื่อยกระดับ
ความสามารถดา้นวิชาการให้
สูงขึ้น 
2.เพื่อสร้างความมั่นใจด้าน
วิชาการ 

-นักศึกษาทุกช้ันปี 
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
-นักศึกษาทุกช้ันปีมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ด้านวิชาการในสาขา
วิชาชีพเพิ่มข้ึน 

มค.-เมย.
2563 

20,000 / / / ย.1 ย.1 

008  โครงการสัมมนา
ยุทธศาสตร์คณะพยาบาล
ศาสตร์ 2563 
1. ผศ.ดร. ธิดารัตน์ เลิศ
วิทยากุล 
2. อ.อุดมลักษณ์  
ดวงผุนมาตย ์

   1. เพื่อวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร ์
2. ทบทวนและปรับ
ยุทธศาสตร์ 2563-2565 
3.จัดท าแผนปฏิบตัิการ 
2563 

-จ านวนผู้เข้าร่วม
สัมมนา ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
-คะแนนความพึง
พอใจ 3.51 ข้ึนไป 

พค. 2563 30,000 5.1,
5.2 

 1,21 ย7 ย7 

009 ประเมินสมรรถนะ
พอเพียงของนักศึกษา
พยาบาล 

   1. เพือ่พัฒนาแบบประเมิน
สมรรถนะพอเพียงตาม
ยุทธศาสตร์การปฏิรูป

-ได้แบบประเมิน
สมรรถนะความ
พอเพียงของ

พ.ค.-มิย. 
2563 

2,000 / /  ย1 ย1 
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รหัส
โครงการ ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ 

ชนิดโครงการ 
วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

การประกันคุณภาพ ยุทธศาสตร์ 

ริ 
เร่ิม 

ต่อ 
เนื่อง 

ก้าว 
หน้า 

สกอ สมศ สภาการ
พยาบาล 

วิทยา
ลัย 

คณะ 

1. ผศ.ดร. ธิดารัตน์ เลิศ
วิทยากุล 
2. อ.อภิญญา บ้านกลาง 
 

การศึกษาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรยีนรู ้
2.เพื่อประเมินสมรรถนะ
พอเพียงของนักศึกษา
พยาบาล 

นักศึกษาพยาบาลที่
มีคุณภาพ 
 
-จ านวนนักศึกษา ปี
1 ที่เข้ารับประเมิน
สมรรถนะ ร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ แย้มตรี        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม ชนะวงศ์ 
        คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์            อธิการบดี 
 
 


