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1. ความเป็นมา  

ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์จัดตั้งขึ้นภำยใต้ระบบวิทยำศำสตร์สุขภำพของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ด้วยปรัชญำกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย
รูปแบบ “รวมบริกำร ประสำนภำรกิจ” คือกำรท ำงำนแบบรวมระบบงำนสนับสนุน เช่น ระบบสนับสนุนด้ำนกำรเรียนกำรสอน ระบบกำรเงิน บัญชีและพัสดุ และระบบกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลและพัฒนำองค์กร เป็นต้น โดยมุ่งสนับสนุนให้หน่วยงำนระดับส ำนักวิชำฯ ท ำหน้ำที่ตำมพันธกิจหลัก ได้แก่ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริกำรวิชำกำร และท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อย่ำงมีประสิทธิภำพโดยใช้อัตรำก ำลังประจ ำส ำนักวิชำฯ จ ำนวนน้อย และอัตรำก ำลังเกือบทั้งหมดในหน่วยงำนระดับส ำนักวิชำเป็นพนักงำนสำย
วิชำกำร 

เมื่อปีกำรศึกษำ 2541 ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2540)  เป็นครั้งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรบุคลำกรพยำบำลของประเทศโดยเฉพำะในเขตภำคใต้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ควำมส ำคัญกับกำรฝึกปฏิบัติในชุมชนไม่น้อยกว่ำในสถำนบริกำร
สุขภำพ และมุ่งให้บัณฑิตสำมำรถปฏิบัติกำรพยำบำลได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นผู้มีควำมเรื่องปัญญำและคุณธรรม เอ้ืออ ำนวยต่อควำมเจริญของสังคมและมนุษยชำติ ต่อมำได้เปิด
สอนหลักสูตรพยำบำล ศำสตรมหำบัณฑิตสำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่ และสำขำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชนในปีกำรศึกษำ 2546 และ 2547 ตำมล ำดับ เพ่ือพัฒนำ
ควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ มุ่งผลิตพยำบำลวิชำชีพที่มีสมรรถนะกำรปฏิบัติพยำบำลขั้นสูง สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรที่มีปัญหำสุขภำพซับซ้อน
ได้   

หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบันคือ (1) หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (2) หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิตสำขำวิชำกำรพยำบำล
ผู้ใหญ่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และ (3) หลักสูตรพยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรพยำบำลเวชปฏิบัติชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 

2. วิสัยทัศน์ 
"เป็นเลิศด้านการศึกษาพยาบาล เป็นผู้น าด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม น าการพยาบาลสู่สากล ในปี 2566” 

3. พันธกิจ 
“มุ่งสร้ำงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรพยำบำลในระดับสำกล มีนวัตกรรมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่ทันสมัย พัฒนำทุนและศักยภำพของส ำนักวิชำพยำบำล ศำสตร์ให้มี

ควำมเป็นเอกลักษณ์ พร้อมรองรับกำรแข่งขันและกำรเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก โดยสร้ำงควำมร่วมมือกับทุกภำคส่วนเพ่ือสร้ำงองค์กรแห่งควำมสุขพร้อมสร้ำงสังคมสุข
ภำวะพ้ืนฐำนหลักกำรท ำงำนตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”  
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) ผลิตพยำบำลในระดับวิชำชีพและวิชำชีพขั้นสูง ที่มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์และมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  
2) พัฒนำศักยภำพนักวิชำกำร นักวิจัยทำงกำรพยำบำลและทำงสุขภำพให้สร้ำงสุขภำวะที่สอดคล้องกับปัญหำ ควำมต้องกำร ทุนและศักยภำพของชุมชนใน เขตพื้นที่ภำคใต้

ตอนบน 
3) สร้ำงงำนวิจัย งำนวิชำกำร และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ด้ำนสุขภำพของประชำชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ตลอดจนของท้องถิ่น ประเทศ และสังคมโลก  
4) น ำควำมรู้ด้ำนสุขภำพที่เชี่ยวชำญให้บริกำรทำงวิชำกำร เพื่อพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรด้ำนสุขภำพและศักยภำพด้ำนกำรดูแลตนเองของประชำชน  
5) ส่งเสริมกำรใช้และให้คุณค่ำแก่ภูมิปัญญำ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพำะที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภำคใต้  
6) บูรณำกำรควำมรู้จำกงำนวิจัย งำนวิชำกำร กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับกำรเรียนกำรสอนและกำรดูแลนักศึกษำ   
7) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรท ำงำน ทั้งในด้ำนกำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับสถำบันกำรศึกษำ องค์กร 

หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ 
 
5. ค่านิยม 

   ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ยึดถือค่ำนิยมตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด คือ “WALAILAK for All - วลัยลักษณ์เพ่ือปวงชน” Wisdom มุ่งสู่ปัญญำ, Advancement ล้ ำ
หน้ำ สร้ำงสิ่งใหม่, Loyalty มอบใจให้องค์กร, Altruism เอ้ืออำทรต่อผู้อ่ืน, Integrity ยืนบนฐำนควำมซื่อสัตย์, Lean กะทัดรัด เด่นชัดในคุณค่ำ, Accountability ตรวจตรำ
ควำมรับผิดชอบ, Knowledge Sharing ใฝ่รู้รอบ มอบแบ่งปัน   

 

6. เอกลักษณ์ 
เอกลักษณข์องส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ คือ  “WU NURSE”ซ่ึงคณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักวิชำฯ ได้ร่วมกันก ำหนดไว้ โดยมีควำมหมำย ดังนี้  

W = Wisdom  เป็นผู้มีปัญญำ 
U = Unity   สำมัคคีเป็นหนึ่งเดียว 
N = Neatness  สุภำพเรียบร้อย บุคลิกดี 
U = Uniqueness  มีเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นคนวลัยลักษณ์  
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(คิดวิเครำะห์ทำงคลินิก สร้ำงสรรค์นวัตกรรม สื่อสำรเชิงวิชำชีพ 
ปฏิบัติกำรพยำบำลด้วยหัวใจควำมเป็นมนุษย์) 

R = Responsibility มีควำมรับผิดชอบสูง 
S = Sufficiency  กำรด ำเนินชีวิตอย่ำงสมดุลแบบพอเพียง  
E = Ethics  มีคุณธรรม จริยธรรม 
 

 
 
7. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของหน่วยงาน (SWOT Analysis) 

6.1 สภาพแวดล้อมภายในส านักวิชาพยาบาลศาสตร์:  จุดแข็ง & จุดอ่อน  
6.1.1 จุดแข็งของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ใน 4 ภำรกิจหลัก ประกอบด้วย กำรผลิตบัณฑิตกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดัง

รำยละเอียด 
1) จดุแข็งของส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ได้แก่  

1.1) ควำมโดดเด่นเรื่องกำรได้งำนท ำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกส ำนักวิชำฯ โดยมีข้อมูลยืนยันว่ำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีงำนท ำร้อยละ 100 มำโดยตลอด  
1.2) อำจำรย์มีควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท และมีควำมรับผิดชอบต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุศิลปะและวัฒนธรรม 

อย่ำงเต็มศักยภำพ และมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับอุดมศึกษำตำมมำตรฐำน UKPSF จ ำนวน 5 ท่ำน คือ
ระดับ ระดับ Senior Fellow 2 ท่ำน และ ระดับ Fellow 3 ท่ำน ได้รับรำงวัลอำจำรย์ดีเด่นจำกมหำวิทยำลัย 3 ท่ำน และได้รับรำงวัลพยำบำลดีเด่นจำกภำยนอก 5 ท่ำน และ
ผลกำรประเมินกำรสอนเฉลี่ย 3 ภำคกำรศึกษำติดต่อกันของอำจำรย์ทุกคนมีค่ำมำกกว่ำ 4 ร้อยละ 100 

1.3) อำจำรย์ทุกคนเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมเกณฑ์ท่ีสภำกำรพยำบำลก ำหนด และเป็นผู้มีประสบกำรณ์สูงทั้งด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพ 
1.4) ส ำนักวิชำฯ ได้รับกำรยอมรับจำกมหำวิทยำลัยให้เป็นตัวอย่ำงในด้ำนกำรดูแลนักศึกษำ โดยโครงกำรและกิจกรรมพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ

นักศึกษำ “Smile and Smart Clinic” ได้รับกำรยอมรับและขยำยผลสู่มหำวิทยำลัย โดยมีหลักฐำนยืนยันควำมส ำเร็จคือ ร้อยละของนักศึกษำแรกเข้ำที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์
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ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดร้อยละ 100 อย่ำงต่อเนื่อง ไม่มีกำรตกออกของของนักศึกษำ ชั้นปีที่ 1 เนื่องจำกผลกำรเรียน (ปีกำรศึกษำ 61) มีนักศึกษำชั้นปีที่ 1 ต่ ำกว่ำ 2.5’  คน (คิด
เป็น ร้อยละ 0.56%) และร้อยละของนักศึกษำปริญญำตรีที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำของหลักสูตรร้อยละ 98.73 

2) จดุแข็งของส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย ได้แก่ 
  2.1) ผลงำนวิจัยของส ำนักวิชำฯ สูงกว่ำเกณฑ์ที่สภำกำรพยำบำลและเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ สกอ.  ก ำหนด โดยผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์

เผยแพร่ต่ออำจำรย์พยำบำลประจ ำทั้งหมด เท่ำกับร้อยละ 34.81 สูงกว่ำเกณฑ์ที่สภำกำรพยำบำลก ำหนดไว้ว่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 และสูงกว่ำเกณฑ์สถำบันกลุ่ม ค 2 กลุ่ม
วิทยำศำสตร์สุขภำพที่ก ำหนดไว้ร้อยละ 30 ขึ้นไป และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนจำก 33.71 ในปีกำรศึกษำ 2560 เพ่ิมเป็น 34.81 ในปี 2561 ตำมล ำดับ 

2.2) เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของส ำนักวิชำฯ เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก 10,705,536 บำท (เฉลี่ย 324,410.18 บำทต่อคน) เป็น 
21,063,889 (เฉลี่ย 513753.4 บำทต่อคน)   ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ สกอ.และสถำบันกลุ่ม ค 2 กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพก ำหนดไว้ที่ 50,000 บำทขึ้น
ไปต่อคน  

2.3) มีอำจำรย์จ ำนวน 14 คนที่มีสมรรถนะสูงในกำรขอทุนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก และเปิดโอกำสให้อำจำรย์ที่ยังไม่มีโครงกำรวิจัยได้มีโอกำสเข้ำ
ร่วมพัฒนำงำนวิจัย รวมทั้งผลักดันให้อำจำรย์ใหม่มีส่วนร่วมในงำนวิจัยในสำขำส ำคัญ เช่น กำรพยำบำลชุมชน กำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ 
   2.4) ส ำนักวิชำฯจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปริญญำโทที่สำมำรถเอ้ือต่อกำรวิจัยและกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรได้  

2.5) อำจำรย์ในส ำนักวิชำฯ ร่วมเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำให้กับนักศึกษำปริญญำเอกในสำขำ Health Science ซึ่งสำมำรถเอ้ือต่อกำรวิจัยและกำรบูรณำ
กำรกับกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตร และสร้ำงผลงำนวิจัย และตีพิมพ์งำนได้เพ่ิมข้ึน 

2.6) ส ำนักวิชำฯมีข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับแหล่งฝึกปฏิบัติท ำให้มีศักยภำพในกำรพัฒนำควำมร่วมมือในกำรผลิตผลงำนวิจัย 
 

3) จุดแข็งของส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ด้ำนบริกำรวิชำกำร ได้แก่ 
3.1) ส ำนักวิชำฯ มีนโยบำยชัดเจนในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม  
3.2) อำจำรย์ทุกคนให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและมีส่วนร่วมในโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรของส ำนักวิชำฯ  
3.3) คณะอนุกรรมกำรพัฒนำงำนเพ่ือคุณภำพของส ำนักวิชำฯ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนที่ก ำหนดไว้ และมีกำรริเริ่ม

ให้นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริกำรวิชำกำร โดยบูรณำกำรกิจกรรมบริกำรกับรำยวิชำระดับบัณฑิตศึกษำ และระดับปริญญำตรี 
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4) จุดแข็งของส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ด้ำนท ำนุศิลปะและวัฒนธรรม โดย คณะอนุกรรมกำรพัฒนำงำนเพ่ือคุณภำพของส ำนักวิชำฯ ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมฯ ด ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนดไว้อย่ำงเข้มแข็งและต่อเนื่อง อีกทั้ งสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในโครงกำร/
กิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่สะท้อนลักษณะเฉพำะเกี่ยวกับวิชำชีพ 

6.1.2 จุดอ่อนของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ใน 4 ภำรกิจหลัก ประกอบด้วย กำรผลิตบัณฑิตกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดัง
รำยละเอียด 

1) จดุอ่อนของส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต ได้แก่  
1.1) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสอบวัดควำมรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ในรอบปี เท่ำกับร้อยละ 98.68

และ 99.78 ใน 8 รำยวิชำและ 7 รำยวิชำตำมล ำดับ ซ่ึงไม่เป็นไปตำมค่ำเป้ำหมำยที่ส ำนักวิชำฯ ก ำหนดคือร้อยละ 100 
1.2) นักศึกษำแรกเข้ำมีเกรดเฉลี่ยระดับชั้นมัธยมศึกษำไม่สูงมำก (เฉลี่ย 3.33 ปีกำรศึกษำ 2561) 
1.3) อำจำรย์มีต ำแหน่งวิชำกำร ร้อยละ 24.39 ต่ ำกว่ำเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ สกอ.ก ำหนดไว้ว่ำร้อยละของอำจำรย์ที่ด ำรงต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สถำบันกลุ่ม ค 2 กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ ที่ สกอ. ก ำหนดคือ ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
1.4) อำจำรย์ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ร้อยละ 29 ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ สกอ.ก ำหนดไว้ว่ำร้อยละ 35 ของ

อำจำรย์ประจ ำ และมีแนวโน้มลดลงเนื่องจำกอำจำรย์ใหม่ที่รับเข้ำมำส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท 
1.5) แนวโน้มอัตรำส่วนจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลประจ ำต่อนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES) ต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ีสภำกำรพยำบำลก ำหนดไว้ (ไม่มำกกว่ำ 

1:6) เนื่องจำกมีแผนกำรรับนักศึกษำเพ่ิมอย่ำงต่อเนื่องและกำรรับอำจำรย์ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย โดยมีแผนกำรรับนักศึกษำใหม่ จ ำนวน 180 ในปีกำรศึกษำ 2562 และตั้งแต่ 
ปี 2563 เป็นต้นไปรับปีละ 200 คน แต่จ ำนวนอำจำรย์ในปีกำรศึกษำ 2562 มีเพียง 47 คน และมีแนวโน้มจะรับอำจำรย์ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ คือ 95 คน ในปีกำรศึกษำ 2566   

1.6) ส ำนักวิชำมีอำจำรย์ใหม่เพ่ิมขึ้นอย่ำงรวดเร็ว (ปีกำรศึกษำ 2561 มีอำจำรย์อำยุงำนน้อยกว่ำ 4 ปี ร้อยละ 55.31) จึงควรเร่งพัฒนำทักษะด้ำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ติดตำม และประเมินผล เพ่ือให้อำจำรย์ใหม่มีควำมรู้และมีทักษะเพียงพอส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 

2) จดุอ่อนของส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย ได้แก่  
2.1) กำรมีจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลไม่เพียงพอตำมเกณฑ์ก ำหนด ประกอบกับทุกคนมีภำระงำนสอนรำยวิชำปฏิบัติที่แหล่งฝึกปฏิบัติเป็นระยะเวลำ

ต่อเนื่องในแต่ละภำคกำรศึกษำ เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำวิจัยและผลิตผลงำนวิชำกำร 
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2.2) บทควำมตีพิมพ์ของส ำนักวิชำอยู่ในฐำนข้อมูล TCI เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86.66) จ ำเป็นต้องเพ่ิมกำรตีพิมพ์ในฐำนข้อมูล ISI/ Scopus  
2.3) มีอำจำรย์ที่มีผลงำนตีพิมพ์ ร้อยละ 25.58 ของอำจำรย์ทั้งหมดในส ำนักวิชำ ทั้งนี้เนื่องจำกอำจำรย์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.31) เป็นอำจำรย์ใหม่ที่มี

ประสบกำรณ์ท ำงำนน้อยกว่ำ 4 ปี ท ำให้ยังไม่มีผลงำนกำรตีพิมพ์ 
2.4) อำจำรย์ใหม่ที่มีอำยุงำน 1-3 ปี จ ำนวน 22 คน ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด เป็นอำจำรย์สัญญำจ้ำงปีต่อปี เนื่องจำกกำรไม่ผ่ำน

เกณฑภ์ำษำอังกฤษของมหำวิทยำลัยท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินกำรวิจัย และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนในฐำนข้อมูล ISI/ Scopus  
2.5) เงินทุนวิจัยจำกภำยนอกส่วนใหญ่ได้มำจำกนักวิจัยจ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 ของอำจำรย์ทั้งหมด ดังนั้นต้องเร่งให้อำจำรย์ส่วนใหญ่

ได้ขอทุนภำยนอกเพ่ิมข้ึน  
3) จุดอ่อนของส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ได้แก่ อำจำรย์พยำบำลทุกคนมีภำระงำนสอนรำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลซึ่งต้องไปปฏิบัติ

หน้ำที่ที่แหล่งฝึกปฏิบัติเป็นระยะเวลำต่อเนื่องในแต่ละภำคกำรศึกษำ ประกอบกับมีจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลไม่เพียงพอ ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อก ำรผลิตผลงำนวิชำกำรและ
งำนวิจัย รวมถึงกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรของส ำนักวิชำฯ อีกท้ังไม่มีผลงำนที่ใช้บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนสู่กำรบริกำรวิชำกำรได้อย่ำงชัดเจน 

4) จุดอ่อนของส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ อำจำรย์พยำบำลทุกคนมีภำระงำนสอนรำยวิชำปฏิบัติกำรพยำบำลซึ่ง
ต้องไปปฏิบัติหน้ำที่ที่แหล่งฝึกปฏิบัติเป็นระยะเวลำต่อเนื่องในแต่ละภำคกำรศึกษำ ประกอบกับมีจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลไม่เพียงพอ ท ำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของส ำนักวิชำฯ 

 
6.2 สภาพแวดล้อมภายนอกส านักวิชาพยาบาลศาสตร์: โอกาส & อุปสรรค 

6.1.1 โอกาสของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ด้ำน คือ ด้ำนนโยบำยในระดับประเทศและมหำวิทยำลัย โครงสร้ำงประชำกรและภำวะสุขภำพ 
สังคมและเทคโนโลยี ดังรำยละเอียด 

 1) โอกำสของส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ด้ำนนโยบำยในระดับประเทศและมหำวิทยำลัย ได้แก่ 
1.1) กรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) เพ่ือให้กำรพัฒนำประเทศมีควำมต่อเนื่องและมีแนวทำงที่ชัดเจน โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ 

“ประเทศ มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้ำหมำยให้ประเทศไทยเข้ำสู่กำรเป็นประเทศที่มี
รำยสูงภำยใน ปี ๒๕๗๙ ส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำ กำรศึกษำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ 



 8 

1.2) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ที่ว่ำด้วยแนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์สู่กำรเป็นประเทศไทย 4.0 ช่วยให้ส ำนักวิชำฯ 
ก ำหนดทิศทำงกำรจัดท ำหลักสูตร จัดกำรเรียนกำรสอน วิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรที่มุ่งเน้นประเด็นตำมนโยบำยประเทศ และควรมีควำมร่วมมือกั บสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำงประเทศเพ่ิมข้ึน 

1.3) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ที่เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษ ที่ ๒๑ เพ่ือให้ได้ทั้งควำมรู้และ
ทักษะที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรด ำรงชีวิต กำรประกอบอำชีพ และ กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ำมกลำงกระแสแห่งกำรเปลี่ยนแปลง 

1.4) กำรเปิดโรงพยำบำลศูนย์กำรแพทย์ของมหำวิทยำลัยท ำให้ส ำนักวิชำฯ มีบทบำทในกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพของอำจำรย์พยำบำล 
พยำบำลวิชำชีพ และนักศึกษำพยำบำลเพ่ิมข้ึน 

1.5) นโยบำยกำรจัดหำและให้ทุนแก่นักศึกษำพยำบำลช่วยให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีควำมสนใจเข้ำมำศึกษำต่อในหลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิตและ
หลักสูตรผู้ช่วยพยำบำลเพ่ิมข้ึน 

1.6) มหำวิทยำลัยมีค่ำตอบแทนกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำรทั้งระดับชำติและนำนำชำติ  
2) โอกำสของส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงประชำกรและสุขภำพ ได้แก่  

2.1) โครงสร้ำงประชำกรของประเทศไทยและภำคใต้ตอนบนมีผู้สูงอำยุเพ่ิมขึ้น ช่วยชี้ทิศทำงให้ก ำหนดเนื้อหำกำรสอน กำรจัดบริกำรวิชำกำร และกำร
วิจัยที่เน้นไปที่กำรดูแลประชำกรกลุ่มนี้เพ่ิมมำกข้ึน 

2.2) ข้อมูลแนวโน้มกำรเจ็บป่วยที่สถำนกำรณ์โรคเรื้อรังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นช่วยชี้ทิศทำงให้ก ำหนดเนื้อหำกำรสอน กำรจัดบริกำรวิชำกำร และกำรวิจัยที่
เน้นไปที่กำรดูแลประชำกรกลุ่มนี้เพ่ิมมำกข้ึน 

3) โอกำสของส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ด้ำนสังคมและเทคโนโลยี ได้แก่  
3.1) ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีด้ำนกำรแพทย์ ส่งผลให้ประชำกรมีอำยุยืนยำวมำกขึ้น ส่งผลต่อกำรดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส ำนักวิชำฯ ควรมุ่งเน้นกำร

ดูแลประชำกรกลุ่มนี้เพิ่มมำกข้ึน 
3.2) กำรใช้อินเตอร์เน็ตของคนส่วนใหญ่ ช่วยให้กำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรด ำเนินงำน ผลงำน และกิจกรรมของส ำนักวิชำฯ ได้ง่ำย รวดเร็ว และ

เข้ำถึงคนจ ำนวนมำกขึ้น 
6.1.2 อุปสรรคของส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ด้ำน ดังรำยละเอียด 
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 1) สถำบันกำรศึกษำพยำบำลฯ เพ่ิมจ ำนวนมำกขึ้น ท ำให้เกิดกำรแข่งขันสูงทั้งเรื่องกำรรับนักศึกษำและจ ำนวนอำจำรย์พยำบำลซึ่งต้องเป็นไปตำมเ กณฑ์ของ
สภำกำรพยำบำล  

2) กำรขำดแคลนพยำบำลวิชำชีพอย่ำงมำกในระบบสุขภำพของประเทศ ท ำให้พยำบำลไม่ได้รับอนุ มัติจำกต้นสังกัดให้ลำศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ และ
ส่งผลให้พยำบำลวิชำชีพไม่มีคุณสมบัติในกำรเป็นอำจำรย์พยำบำล 

3) ค่ำนิยมของผู้ปกครองและนักเรียนที่คิดว่ำกำรประกอบวิชำชีพพยำบำลมีภำระงำนมำก เหนื่อย และเสี่ยงต่อกำรถูกฟ้องร้องได้ง่ำย จึงไม่อยำกเข้ำศึกษำต่อ
ในสำขำพยำบำลศำสตร์  

4) ค่ำนิยมของผู้ปกครองที่จะให้บุตรหลำนเข้ำศึกษำต่อในสำขำพยำบำลศำสตร์ มักจะเลือกสถำบันที่เก่ำแก่และมีชื่อเสียงรวมถึงมีทุนกำรศึกษำตลอด
ระยะเวลำ 4 ปีกำรศึกษำ  
  5) ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 20 ปี (2560-2579) มีกำรปรับเปลี่ยนทิศทำงกำรวิจัยเพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ สร้ำงเครือข่ำยกำร
พัฒนำนวัตกรรม และเน้นกำรจัดกำรงำนวิจัยเชิงระบบ ส่งผลต่อทิศทำงกำรจัดกำรงำนวิจัย กำรขอทุนวิจัยจำกภำยนอกท่ีต้องเน้นกำรท ำงำนเชิงระบบร่วมกับสหวิชำชีพเพ่ิมขึ้น  

6) กำรเกิดขึ้นของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและพัฒนำนวัตกรรม (อววน.) ท ำให้ส ำนักวิชำต้องปรับตัวในกำรด ำเนินงำนแบบบูรณำกำร
เพ่ิมข้ึน ตั้งแต่กำรขอทุนวิจัยแบบ Blockgrant and Multi-year และปรับกำรขอทุนวิจัยแบบ Projected Base เป็น Platform Base ส่งผลให้มีกำรปรับกระบวนกำร และทิศ
ทำงกำรวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบำยของประเทศ 
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7. กลยุทธ์การพัฒนาส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักฯ กลยุทธ์พัฒนาส านักฯ กลยุทธ์การพัฒนา 

1.กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศทำงกำรวิจัย 

บริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุ-บ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองต่อกำร

พัฒนำประเทศ 

6.กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ

หน่วยงำนภำยนอก เพื่อพัฒนำ

มหำวิทยำลัย 

7.กำรบริหำรทรัพย์สินของมหำวิทยำลัย

เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ และควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขัน 

 

2.พัฒนำศักยภำพนักวิชำกำร นักวิจัย

ทำงกำรพยำบำลและทำงสุขภำพให้สร้ำง

สุขภำวะที่สอดคล้องกับปัญหำ ควำม

ต้องกำร รวมทั้งทุน และศักยภำพของ

ชุมชนในเขตพ้ืนที่ภำคใต้ตอนบน 

3.สร้ำงงำนวิจัย งำนวิชำกำร และ

นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับสภำวกำรณ์

ด้ำนสุขภำพของประชำชนทุกช่วงวัย ทุก

กลุ่ม ตลอดจนของท้องถิ่น ประเทศ และ

สังคมโลก 

4.น ำควำมรู้ด้ำนสุขภำพที่เชี่ยวชำญ

ให้บริกำรทำงวิชำกำร เพ่ือพัฒนำ

สมรรถนะของบุคลำกรด้ำนสุขภำพและ

ศักยภำพด้ำนกำรดูแลตนเองของ

“กำรขับเคลื่อนสถำนวิจัยส ำนักวิชำ

พยำบำลศำสตร์สู่ควำมเป็นเลิศ” 

 

2.1: กำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์เพื่อกำร

วิจัยและพัฒนำนวัตกรรมที่มีคุณภำพ 

2.2: กำรพัฒนำกลไกสนับสนุนกำรวิจัย

และพัฒนำนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพ

2.3: กำรจัดกำรแหล่งทุนและเครือข่ำย

ด้ำนกำรวิจัย 

2.4: กำรเผยแพร่และบูรณำกำร

ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมสู่กำรเรียนกำร

สอนและสังคม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักฯ กลยุทธ์พัฒนาส านักฯ กลยุทธ์การพัฒนา 

ประชำชน 

5.ส่งเสริมกำรใช้และให้คุณค่ำแก่ภูมิ

ปัญญำ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดย

เฉพำะที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภำคใต้

6.บูรณำกำรควำมรู้จำกงำนวิจัย งำน

วิชำกำร กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับกำรเรียน

กำรสอนและกำรดูแลนักศึกษำ   

7.สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร

ท ำงำน ทั้งในด้ำนกำรผลิตบัณฑิต กำร

วิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

สถำบันกำรศึกษำองค์กร หน่วยงำนทั้งใน

และต่ำงประเทศ  

2.กำรพัฒนำองค์กรและบริหำรทุนมนุษย์

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

1.ผลิตพยำบำลระดับวิชำชีพและวิชำชีพ

ขั้นสูง ที่มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ของ

1.กลยุทธ์กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 1.1  กำรพัฒนำอำจำรย์ทั้งด้ำนวุฒิ
กำรศึกษำและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
     1.1.1กำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 20 ปี มวล. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส านักฯ กลยุทธ์พัฒนาส านักฯ กลยุทธ์การพัฒนา 

3 กำรสร้ำงและพัฒนำคุณภำพบัณฑิต

เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติ 

4. กำรปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนโดยใช้

รูปแบบและวิทยำกำรสมัยใหม่เพ่ือมุ่งสู่

ควำมเป็นสำกล 

5. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ

หน่วยงำนภำยนอก 

 

ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์และ

มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ 

6.บูรณำกำรควำมรู้จำกงำนวิจัย งำน

วิชำกำร กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับกำรเรียน

กำรสอนและกำรดูแลนักศึกษำ   

7. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร

ท ำงำน ทั้งในด้ำนกำรผลิตบัณฑิต กำร

วิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

สถำบันกำรศึกษำ องค์กร หน่วยงำนทั้งใน

และต่ำงประเทศ 

ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
      1.1.2: Faculty Practice: พัฒนำ
ศักยภำพครูคลินิกเพ่ือช่วยสอน
ภำคปฏิบัติน 
     1.1.3: กำรเร่งรัดหำอำจำรย์ใหม่ 
1.2 กำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียน 
1.3 กำรรับนักศึกษำใหม่ให้มี
ประสิทธิภำพ 
1.4 กำรส่งเสริมศักยภำพกำรพัฒนำ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษำนำนำชำติ 
1.5 กำรดูแลนักศึกษำปี 1 ไม่ให้ตกออก
กลำงคัน 
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กลยุทธ์การพัฒนา เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. 

โครงการ/กิจกรรม 

 

2563 2564 2565 2566 

2. อำจำรย์มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร

เพิ่มขึน้ 
25% 30% 35% 40% 

3. เกิดโครงกำรวจิัยร่วมระหวำ่งส ำนัก

วิชำกับแหล่งฝึกเพิ่มขึ้น 
10% 15% 20% 30% 

2.1 กำรพัฒนำศักยภำพ

อำจำรย์เพื่อกำรวิจัยและ

พัฒนำนวัตกรรมทีม่ีคุณภำพ 

พัฒนำศักยภำพด้ำนกำร

วิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำรของ

คณำจำรย์และนักศึกษำ 

1. เกิดศูนย์วิจัยควำมเป็นเลิศเพื่อสร้ำง

งำนวิจัยเฉพำะด้ำน 1 ศูนย ์

80% 90% 100% 100 % 1) Nursing Research Partner/ 

Mentoring 

2) Research Club/Corner 

3) Research of the day 

4) Faculty Practice (Hos/Commu.) 

5) Research Excellent Center 

Membership 

6) Training  CenterMembership 

 

 2. เงินทุนวิจัยเฉลีย่ต่ออำจำรย์ เพิ่ม  1:50,000 1:100,000 1:200,000 1:300,000 

3. อำจำรย์เป็นหัวหน้ำโครงกำรวิจยั

เพิ่มขึ้น 

50% 60% 70% 80% 

 4. ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำน

วิชำกำร อำจำรย์ประจ ำ 

35% 40% 45% 50% 

5. ผลรวมถ่วงน้ ำหนักผลงำนตีพิมพ์

เผยแพรต่่อผูส้ ำเร็จกำรศึกษำระดบั

บัณฑิตศึกษำ เพิ่มขึ้น 

40% 45% 50% 50% 

6. อัตรำกำรตีพมิพ์ ISI/Scprpus 

เพิ่มขึ้น 

100% 100% 100% 100% 

7. เกิดนวัตกรรมจำกกำรวิจัย 2 ชิ้น 3 ชิ้น 4 ชิ้น 5 ชิ้น  
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กลยุทธ์การพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. โครงการ/กิจกรรม 

 
2563 2564 2565 2566 

2.2: กำรพัฒนำกลไก

สนับสนุนกำรวิจัยและ

พัฒนำนวัตกรรมทีม่ี

ประสิทธิภำพ 

กำรพัฒนำกลไกสนับสนุน

กำรวิจัยและพัฒนำ

นวัตกรรมทีม่ีประสิทธิภำพ 

1.  เกิดศูนย์วิจัยควำมเป็นเลิศเพื่อ

สร้ำงงำนวิจัยเฉพำะด้ำน 

1 2 2 2 1) จัดตั้ง Training Center 

2) จัดตั้งศูนย์วจิัยควำมเป็นเลิศเพือ่สร้ำง

งำนวิจัยเฉพำะด้ำน 1 ศูนย ์

3) พัฒนำเครื่องมือสนบัสนุนกำรวจิัย  

      -Nurseapp./ 

      - Smart key Ma 

       - Healthy community  

       -Diag. 

4) Nurse@home Model 

 2. เกิด Training Center เพื่อสื่อสำร 

บริกำรวิชำกำรองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำร

ศึกษำวิจัยแก่สังคม 

1 2 2 2 

 3.  พัฒนำระบบฐำนข้อมลู/เครื่องมือ

สนับสนุนกำรวิจัย 

1 2 3 4 

2.3: กำรจัดกำรแหล่งทุน

และเครือข่ำยด้ำนกำรวิจัย 

1. เพื่อแสวงหำและสื่อสำร

แหล่งทุนวิจัยให้คณำจำรย์

รับรู้    

1.มีระบบกำรสื่อสำรแหล่งทุนวิจัยที่มี

ประสิทธิภำพ 

พึงพอใจ    

85% 

พึงพอใจ 

80% 

พึงพอใจ 

80% 

พึงพอใจ 

80% 

  1.สรำ้งเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
มหำวิทยำลยัอื่นและชุมชน 

      -Faculty Practic 
-      - Research Network 
  Thai/USA/Lous/Indo/Hongkong 
2. Database Research 
     Support 
4.พัฒนำระบบจัดกำรแหล่งทุน 

2. สร้ำงภำคีเครือข่ำยกำร

วิจัย 

2. อำจำรย์ในส ำนักวิชำได้รับทุนวจิัย

จำกภำยนอกมหำวิทยำลัยเพิ่มขึ้น 

50% 60% 70% 80% 

3.เกิดภำคเีครือข่ำยทั้งในและนอก

วิชำชีพเพิ่มข้ึน 

5 10 20 40  

2.4: กำรเผยแพร่และบรูณำ

กำรผลงำนวิจัยและ

1. เพื่อบูรณำกำรงำนวิจยัสู่

กำรเรยีนกำรสอน  

1. โครงกำรบูรณำกำรวิจัยสู่กำรเรยีน

กำรสอน  

2 2 2 2 1. จัดประชุมวิชำกำร  
2. พัฒนำงำนวิชำกำร / เผยแพร่ และ
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นวัตกรรมสู่กำรเรยีนกำร

สอนและสังคม 

2. เพื่อเผยแพร่งำนวิจัยน

วัตรกรรมสูส่ังคม  

2. เกิดต ำรำสือ่อนไลน ์เผยแพร่

ผลงำนของส ำนกัฯ เพิ่มขึน้ (ชิน้)  

3 5 10  20 ประกวด  
3. Community Development  
4. Nurseapp Development 
5. Nurse @ Home Project  

3. หำรำยได้ จำกผลกำรวิจยั 

น ำไปต่อยอดเพื่อ

ผลประโยชน์ทำงธุรกิจใน

อนำคต  

3. มีกำรจดลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตรจำก

ผลกำรวิจัย 

1 1 1 1 

4. จัดกำรประชุม  1 1: Inter 1 1 

5.เกิดรำยได้จำกผลกำรวิจัย / ลิขสิทธิ ์     

1.1  กำรพัฒนำอำจำรย์ทั้ง

ด้ำนวุฒิกำรศึกษำและ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

1.1.1 กำรพัฒนำศักยภำพ

อำจำรย์ด้ำนกำรเรียนกำร

สอน 

อำจำรยส์ำมำรถสอนโดยใช้

รูปแบบและวิทยำกำร

สมัยใหมเ่พื่อมุ่งสู่ควำมเป็น

สำกล 

1. ค่ำเฉลี่ยกำรประเมินกำรสอน>4 
90% 90% 95% 95% 

1) UKPSF-Mentoring 
2) English Club/Day 
3) Teaching –Mentoring 
4) Teaching -Mentoring 

2. อำจำรย์ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน 

UKPSF: SF 
3 4 5 6 

3. อำจำรย์ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน 

UKPSF: F 
4 6 10 15 

4. อำจำรย์สญัญำจำ้งผ่ำนเกณฑ์ภำ

อังกฤษ 
4 8 10 15 

5. อำจำรย์ผ่ำนกำรอบรม Smart 

Classroom 
100% 100% 100% 100% 

1.1  กำรพัฒนำอำจำรย์ทั้ง

ด้ำนวุฒิกำรศึกษำและ

มีอำจำรยส์อนภำคปฏิบัติ

เพียงพอ เพิ่มเวลำอำจำรย์

1. จ ำนวนช่ัวโมงสอนปฏิบัติเป็นไป

ตำมเกณฑ ์
100% 100% 100% 100% 

1) MOU  แหล่งฝึกปฏิบตัิเพิ่ม 
2) รับสมัคร/อบรมครูคลินิก ทุกปี 
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ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

1.1.2: Faculty Practice: 

พัฒนำศักยภำพครูคลินิก

เพื่อช่วยสอนภำคปฏิบตั ิ

ประจ ำท ำงำนวิจัย และ

พัฒนำผลงำนวิชำกำร 

2. อำจำรย์มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร

เพิ่มขึ้น 
25% 30% 35% 40% 

3) บูรณำกำรกำรสอนและวิจัยเมือ่ 
     สอน 
4)  Buddy teaching 
     evaluation ฏิบัติกับครูคลินกิ 
5) เพำะกล้ำครูคลินิกสู่กำรเป็นครู

ประจ ำ 

3. เกิดโครงกำรวจิัยร่วมระหวำ่งส ำนัก

วิชำกับแหล่งฝึกเพิ่มขึ้น 10% 15% 20% 30% 

1.1  กำรพัฒนำอำจำรย์ทั้ง

ด้ำนวุฒิกำรศึกษำและ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

1.1.3: กำรเร่งรัดหำอำจำรย์

ใหม ่

 

รับอำจำรย์ใหม่เพื่อให้ 

FTES=1:6 

 

1.  จ ำนวนอำจำรย์ตำมเกณฑ์ (คน) 

 

61-69 70-79 75-85 78-85 

1.  ติดตำมผู้เพิ่งส ำเร็จกำรศึกษำจำก
สถำบันอื่น 
2.  ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเวบไซด์ และกำร
ประชุมวิชำกำร 
3.  ติดต่อโดยตรงกับศิษยเ์ก่ำ ป.ตรี 
และพยำบำลที่สนใจ 
4.  ให้ทุนกำรศึกษำแก่พยำบำลทีก่ ำลัง
เรียน ป. โท/ เอก 
5.    ให้ น.ศ. ปัจจุบัน (ป. ตรี)รับทุน 
ต่อ ป. โท 
6. ติดต่อโดยตรงกับศิษยเ์ก่ำ ป.โท และ
อำจำรย์จำก สถำบันกำรศึกษำอ่ืน
เพื่อให้มำเป็นอำจำรย ์
7. ติดต่อศิษย์เก่ำ ป.ตรี ให้เป็น
นักวิชำกำรช่วยสอนวิชำปฏิบัติ และ
และให้ทุนเรยีนต่อ 
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8.   เพิ่มแรงจูงใจให้กับอำจำรย์ปจัจุบัน 
(ค่ำตอบแทนวิชำชีพ) 
9.  เพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติพิเศษ 
10.  ยืมตัวพยำบำลจำกศูนย์กำรแพทย์
มำเป็นอำจำรย ์

1.3 กำรรับนักศึกษำใหม่ให้

มีประสิทธิภำพ 

สื่อสำรให้เด็กเก่งที่จะมำ

เรียน รู้ว่ำจบไปแล้วไปท ำ

อะไรได้ เขำได้อะไร  เน้น

สื่อข้อมูลที่คนส่วนใหญ่มอง

ไม่เห็นเกี่ยวกับพยำบำล 

1. เกรดเฉลี่ยของนักศึกษำใหม่เพิม่ขึ้น 
3.4 3.45 3.5 3.6 

1) ตั้งทีมสื่อสำรองค์กรส ำนักฯ 
2) ท ำสื่อ online 
    Website of WU of Nursing 
    - Walailak Nursing Page  
  -Facebook ส ำนักวิชำพยำบำล

ศำสตร์  
   -Youtube: WU school of Nursing  
   -ไลฟส์ดรบัเข็มรับหมวก  
   -Promote Page 
3) Roadshow 
     -ศิษย์เก่ำกลับไปโรงเรียนชวนน้อง

มำเรียนด้วย 

2. นักศึกษำใหม่มำจำกโรงเรียนดงั

เพิ่มขึ้น 

20% 25% 30% 35% 

1.4 กำรส่งเสรมิศักยภำพ

กำรพัฒนำหลักสูตร

บัณฑิตศึกษำนำนำชำต ิ

พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ให้

พร้อมเปิดหลักสตูร 

 

    

1. English training 
2. Visiting scholar 
3. Exchange lecture/student 
4. Education: training online 
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Post Graduated Dual 
Course 
   -Nurse 
Practioner/Elderly Care 
 

 

course from UCF 

1.5 กำรดูแลนักศึกษำปีท่ี 1 

ไม่ให้ตกออกกลำงคัน 

  
    

 

 


