แผนปฏิบัติการของสานักวิชาบัณฑิตศึกษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจาปีงบประมาณ 2564

ปรัชญาสถาบัน
“บุคลากรทางการพยาบาลเป็นกลไกสาคัญในการสร้างสุขภาวะให้แก่เพื่อนมนุษย์ และเป็นที่พึ่งของสังคม”
ปณิธานสถาบัน
“มุ่งมั่นการจัดการศึกษาพยาบาลชั้นสูง เพื่อผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพและศักยภาพในการทาคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์กอปรด้วยคุณธรรม
และสานึกรับผิดชอบต่อสังคม”
วิสัยทัศน์สถาบัน 10 ปี
“สถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มีผลผลิตทางวิชาการ นวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติ
เชิงรุก (Proactive practitioner) บนพื้นฐานมนุษยธรรม (Humanity) โดดเด่นในด้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย ภายใน พ.ศ. 2565”
วิสัยทัศน์สถาบัน 4 ปี
“เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนาระดับเอเชีย ผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก เป็นผู้นาด้านวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม”
พันธกิจสถาบัน
1. สร้างบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลและมีอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน
2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ และสอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน
3. บริการวิชาการและวิชาชีพที่มุ่งสร้างทางเลือกด้านสุขภาพให้แก่สังคม ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม
4. สร้างเสริมความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย และการนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดารงชีวิต ชุมชน
และสังคม
5. พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์สถาบัน
“เป็นที่พึ่งของสังคม นิยมการพัฒนา ศรัทธามนุษยธรรม ก้าวนาด้านการพยาบาล”
อัตลักษณ์บัณฑิต
“มีจิตอาสา พัฒนาก้าวไกล หัวใจคุณธรรม นาการพยาบาล”
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สานักวิชาบัณฑิตศึกษา
วิสัยทัศน์สานักวิชา
“เป็นสถาบันการพยาบาลที่ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก สร้างผลงานวิจัย/นวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย ให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ”
พันธกิจสานักวิชา
1. ผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก ที่มีความโดดเด่นด้านการบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัยอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยี ดิจิทัล จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สร้างองค์ความรู้ด้วยงานวิจัย/นวัตกรรม
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. มีความรอบรู้และสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดการดูแลสุขภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีและยกระดับ
คุณภาพบริการสุขภาพ
2. สามารถทาวิจัยและพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพ
3. นาการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ในระบบบริการสุขภาพ
4. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ
5. มีทักษะในการสื่อสารและทางานร่วมกับทีมสหสาขาและเครือข่ายในการจัดการดูแลสุขภาพ
6. สามารถตัดสินใจเชิงจริยธรรม มีจิตอาสา พิทักษ์สิทธิ์ สร้างความเท่าเทียมด้านสุขภาพโดยใช้หลักมนุษยธรรมตามหลักการกาชาด

แผนปฏิบัติการสานักวิชาบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2564

3

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมหาบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกและมีคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์
G1.1 มหาบัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

ตัวชี้วัด
1. จานวนนักศึกษารับเข้าระดับบัณฑิตศึกษา

2. ร้อยละของผู้สมัครตรงตามเกณฑ์ที่สถาบันกาหนด
3. คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้ที่บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้สาเร็จ
การศึกษา
4. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5. คะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
G1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความ 1. จานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ
โดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย (ที่เปิดสอนในปีงบนั้นๆ)
ประสบสาธารณภัย
2. ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลงาน/นวัตกรรมจากการเรียนรู้แบบ Work
Integrated Learning
3. ร้อยละของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของ
อาจารย์บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นในแต่ละปี
4. ร้อยละของอาจารย์บัณฑิตศึกษาที่คงคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของ
อาจารย์บัณฑิตศึกษา
5. จานวนหลักสูตรได้รับการประกันคุณภาพเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล
(ASEAN University Network Quality Assurance: AUN QA) (ประเมิน
แบบ desktop assessment)*

ค่าเป้าหมาย
สาขา adult 10 คน
สาขาเด็ก 8 คน
100
≥ 3.90
≥ 4.00
≥ 3.90
3
100
10
100
1*
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมหาบัณฑิตพยาบาลที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกและมีคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 1.1 มหาบัณฑิตพยาบาลมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

1. สร้างระบบพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษา
1.1 พัฒนาระบบวิธีการ
คัดเลือกผู้เรียนที่มี
คุณภาพระดับ
บัณฑิตศึกษาและพัฒนา
ระบบการ
ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครและการสอบ
คัดเลือก
1.2 พัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรียนการ
สอน การวัดและ
ประเมินผลเพื่อ
ตอบสนองผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังและความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
1.3 พัฒนาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ

1. จานวนนักศึกษา
รับเข้าระดับ
บัณฑิตศึกษา
2. ร้อยละของผู้สมัคร
ตรงตามเกณฑ์ที่สถาบัน
กาหนด

- สาขาผู้ใหญ่
10 คน
- สาขาเด็ก
8 คน

1. คะแนนเฉลี่ยผลการ
เรียนรู้ที่บรรลุผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของผู้สาเร็จการศึกษา

≥ 3.90

1. งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ทั้งปี
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

1,025,000 - รอง
- คณบดีสานักวิชา
อธิการบดี
บัณฑิตศึกษาฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ
- ฝ่ายบริหาร
วิชาการ

1. คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจของนักศึกษา
และบุคลากรต่อสิ่ง

≥ 4.00

1. งานพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งปี
ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์

200,000

100

โครงการ/งาน

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้กากับ
ดาเนินงาน
1. งานพัฒนาระบบการคัดเลือก
- ไตรมาส 100,000
- รอง
ผู้เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา 2,3,4 (รับ
อธิการบดี
บัณฑิต
ปกติ)
ฝ่ายวิชาการ
- ทั้งปี (รับ
- คณบดี
แบบพิเศษ)
สานักวิชา
บัณฑิตศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ
- ฝ่ายบริหาร
วิชาการ

คณบดีสานัก - สานักวิชา
วิชา
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
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กลยุทธ์
พัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัด
สนับสนุนการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์
2. คะแนนเฉลี่ย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ/งาน

ระยะเวลา งบประมาณ
ดาเนินงาน

ผู้กากับ

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ
- ฝ่ายบริหาร
วิชาการ

≥ 3.90

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)
เป้าประสงค์ที่ 1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

1. พัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาและ
ส่งเสริม สนับสนุน
กาหนดนโยบายให้
หลักสูตรจัดการศึกษา
ที่สามารถแสดง
จุดเด่นของหลักสูตร

1. จานวนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาที่มีความ
โดดเด่นด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และหรือผู้ประสบ
สาธารณภัย (ที่เปิด
สอนในปีงบนั้นๆ)

3

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการจัดตั้งหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต สาชาวิชาการ
พยาบาลสาธารณภัย

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

งบประมาณ

ไตรมาส
1,2,3,4

125,000 (งบ
แผ่นดินดาเนินการ)

ผู้กากับ

ผู้รับผิดชอบ

คณบดีสานัก - คณะกรรมการจัดตั้ง
วิชา
หลักสูตรฯ
บัณฑิตศึกษา - คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ
- ฝ่ายบริหารวิชาการ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ให้บรรลุผลการเรียนรู้ 2. ร้อยละของนักศึกษา
ที่คาดหวัง
ที่มผี ลงาน/นวัตกรรม
จากการเรียนรู้แบบ
work Integrated
Learning

100

ไตรมาส 1,
3, 4

2. สร้างระบบพัฒนา 1. ร้อยละของอาจารย์
สมรรถนะของ
บัณฑิตศึกษาที่มี
อาจารย์บัณฑิตศึกษา คุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานของอาจารย์
บัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นใน
แต่ละปี
2. ร้อยละของอาจารย์
บัณฑิตศึกษา (อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจา
หลักสูตร) ที่คง
คุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานของอาจารย์
บัณฑิตศึกษา
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2. งานจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้
นักศึกษามีผลงาน/นวัตกรรมจากการ
เรียนรู้แบบ Worked Integrated
Learning โดยเน้นการพัฒนานักศึกษา
สู่การเป็นนักปฏิบัติเชิงรุก
(WIL/Active Learning)
1. งานพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ
และการเป็นอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา

2. งานติดตามคุณสมบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานของอาจารย์บัณฑิตศึกษา
3. งานส่งเสริม สนับสนุนการทาวิจัย
และผลงานทางวิชาการของอาจารย์
บัณฑิตศึกษาร่วมกับฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการและศูนย์วิจัยและ
นวัตกรรม

ทั้งปี

100

ไตรมาส
1,2,3,4

งบประมาณ
500,000

100,000

ผู้กากับ

ผู้รับผิดชอบ

คณบดีสานัก - คณะกรรมการ
วิชา
บริหารหลักสูตรฯ
บัณฑิตศึกษา - ฝ่ายบริหารวิชาการ

- คณบดีสานักวิชา
บัณฑิตศึกษา
- ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ
- ฝ่ายบริหารวิชาการ
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

3. พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้ได้รับการ
รับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพ
ระดับสากล

1. จานวนหลักสูตร
ได้รับการประกัน
คุณภาพเทียบเคียงตาม
มาตรฐานสากล
(ASEAN University
Network Quality
Assurance: AUN QA)
(แบบ desktop
assessment)

1

1. โครงการประกันคุณภาพหลักสูตร
ด้วย AUN QA

ไตรมาส
1,2,3,4

งบประมาณ

ผู้กากับ

ผู้รับผิดชอบ

100,000 บาท รอง
- คณบดีสานักวิชา
(งบแผ่นดิน- อธิการบดี บัณฑิตศึกษา
ดาเนินการ)
ฝ่ายวิชาการ - คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ
- ฝ่ายบริหารวิชาการ
- ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
G2.1 งานวิจัย/นวัตกรรมของบัณฑิต มีความโดด 1. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลงานตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่เน้นด้านการ
เด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และหรือผู้ประสบสาธารณภัย
สาธารณภัย
2. จานวนของงานวิจัย/นวัตกรรมของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีการบูรณาการข้าม
ศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
100
1
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย
เป้าประสงค์ที่ 2.1 งานวิจัย/นวัตกรรม มีความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบสาธารณภัย
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

1. กาหนดทิศทางการ
วิจัยของนักศึกษาให้มี
ความโดดเด่นด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาสและหรือ
ผู้ประสบสาธารณภัย
2. สร้างกลไกพัฒนา
คุณภาพวิทยานิพนธ์
3. ส่งเสริมความ
ร่วมมือในการทาวิจัย/
นวัตกรรมและ
สนับสนุนทุนในการ
ทาวิจัย/วิทยานิพนธ์
4. ส่งเสริมให้มีการทา
วิจัยบูรณาการข้าม
ศาสตร์

1. ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่มีผลงาน
ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ที่
เน้นด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และหรือผู้ประสบ
สาธารณภัย
2. จานวนของ
งานวิจัย/นวัตกรรม
ของผู้สาเร็จการศึกษา
ที่มีการบูรณาการข้าม
ศาสตร์

100

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสนับสนุนการทา
วิทยานิพนธ์และผลงานนาเสนอ/
ตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ไตรมาส
2,3,4

งบประมาณ
200,000
(งบแผ่นดินดาเนินการ)

ผู้กากับ

ผู้รับผิดชอบ

คณบดีสานัก - คณะกรรมการ
วิชา
บริหารหลักสูตรฯ
บัณฑิตศึกษา - ฝ่ายบริหารวิชาการ

1
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษากับเครือข่ายทั้งในและหรือต่างประเทศ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
G3.1 สานักวิชาบัณฑิตศึกษามีเครือข่ายความ
1. จานวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
ร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยกับเครือข่ายทั้งในและหรือ
ต่างประเทศ

ค่าเป้าหมาย
1

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยในระดับบัณฑิตศึกษากับเครือข่ายทั้งในและหรือต่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 3.1 สานักวิชาบัณฑิตศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยกับเครือข่ายทั้งในและหรือต่างประเทศ
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

1. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการ/วิจัยใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
กับเครือข่ายทั้งใน
และหรือ
ต่างประเทศ
2. พัฒนาหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาที่เป็น
หลักสูตรร่วมผลิต
ข้ามสถาบัน

1. จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือทาง
วิชาการ/วิจัยใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

1

1. โครงการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ/วิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษากับเครือข่ายทั้งในและ
หรือต่างประเทศ

1. จานวนหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาที่เป็น
หลักสูตรร่วมผลิต
ข้ามสถาบัน

-

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ไตรมาส
บัณฑิตศึกษาที่เป็นหลักสูตรร่วมผลิต 1,2,3,4 (และ
ข้ามสถาบัน (Joint Degree)
ต่อเนื่องถึง

ไตรมาส 2,3

งบประมาณ

ผู้กากับ

ผู้รับผิดชอบ

50,000

- คณบดีสานัก - คณะกรรมการ
วิชา
บริหารหลักสูตรฯ
บัณฑิตศึกษา - ฝ่ายบริหาร
วิชาการ

600,000
(งบแผ่นดินดาเนินการ)

- รอง
- คณบดีสานักวิชา
อธิการบดีฝ่าย บัณฑิตศึกษา
วิชาการ
- คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
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กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

ร่วมกับเครือข่าย
กาชาดสากล
นานาชาติ

หมายเหตุ

ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.
ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ปีงบประมาณ
2565)

งบประมาณ

ผู้กากับ

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้ช่วย
- คณะกรรมการ
อธิการบดีฝ่าย จัดตั้งหลักสูตรฯ
วิเทศสัมพันธ์ฯ - งานวิเทศสัมพันธ์
- ฝ่ายบริหาร
วิชาการ

ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.
ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.
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แผนที่แสดงความเชื่อมโยงแผนพัฒนาสถาบัน (พ.ศ. 2561-2570) กับแผนยุทธศาสตร์สานักวิชาบัณฑิตศึกษา (พ.ศ. 2562-2566)
แผนพัฒนาสถาบัน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิต
พยาบาลที่เป็นนักปฏิบตั ิเชิงรุก
และมีคุณภาพมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ของ
แผนพัฒนาสถาบัน
G1.1 บัณฑิตมีคุณภาพสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม

แผนยุทธศาสตร์
สานักวิชาบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างมหาบัณฑิต
พยาบาลที่เป็นนักปฏิบตั ิเชิงรุก
และมีคุณภาพมาตรฐานสากล

G1.2 หลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลมี
ความโดดเด่นด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ด้อยโอกาส และผูป้ ระสบสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์
ความรู้ นวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาด้าน
สุขภาพของประเทศและจุดเน้น
ของสถาบัน

G2.1 เป็นสถาบันผลิตงานวิจัยนวัตกรรม
ที่เป็นประโยชน์ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้/
นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ดา้ น
การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้ประสบสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและวิชาชีพที่สร้างทางเลือกด้านสุขภาพแก่สังคมด้วยเครือข่ายความร่วมมือ

กลยุทธ์สานักวิชาบัณฑิตศึกษา
1. สร้างระบบพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
1.1 พัฒนาระบบวิธีการคัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณภาพระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครและการสอบคัดเลือก
1.2 พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเพื่อตอบสนองผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง และความต้องการของผู้ใช้บณ
ั ฑิต
1.3 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและส่งเสริม สนับสนุนและกาหนดนโยบายให้หลักสูตรจัดการศึกษาที่
สามารถแสดงจุดเด่นของหลักสูตรให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
2. สร้างระบบพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา
3. พัฒนาระบบประกันคุณภาพหลักสูตรให้ได้รบั การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับสากล
1. กาหนดทิศทางการวิจยั /นวัตกรรมให้มีความโดดเด่นด้านการดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ประสบสาธารณภัย
2. สร้างกลไกพัฒนาคุณภาพวิทยานิพนธ์
3. ส่งเสริมความร่วมมือในการทาวิจยั /นวัตกรรมและสนับสนุนทุนในการทาวิจัย/วิทยานิพนธ์
4. ส่งเสริมให้มีการทาวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความภาคภูมใิ จในภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมไทย และนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิต ชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ขยายความ
ร่วมมือกับนานาชาติเครือข่าย
สากล

G6.1 สถาบันมีเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายความร่วมมือ
ทางวิชาการ/วิจัยในระดับ
บัณฑิตศึกษากับเครือข่ายทั้งในและ
หรือต่างประเทศ

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ/วิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษากับเครือข่ายทั้งในและหรือ
ต่างประเทศ
2. พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทีเ่ ป็นหลักสูตรร่วมผลิตข้ามสถาบัน ร่วมกับเครือข่ายกาชาดสากล
นานาชาติ

แผนปฏิบัติการสานักวิชาบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2564
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