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Ģ�ǰßČęĂ�îćöÿÖčúǰǰǰ îć÷óøßĆ÷ǰǰÝĎúđöêêŤǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰ

ģ�ǰêĈĒĀîŠÜìćÜüĉßćÖćøǰǰǰ ñĎšßŠü÷ýćÿêøćÝćø÷Ťǰ ǰ ǰ ǰ ǰ

Ĥ�ǰðŦÝÝčïĆîéĈøÜêĈĒĀîŠÜǰǰ ÙèïéĊǰ ǰ ÿëćïĆî�ĀîŠü÷Üćîǰ Ùèąó÷ćïćúýćÿêøŤǰ ǰ

ǰǰǰǰìĊęĂ÷ĎŠ×ĂÜÿëćïĆî�ĀîŠü÷Üćîǰ Ùèąó÷ćïćúýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćǰ ǰ ǰ ǰ ǰ

ĥ�ǰüĆî�đéČĂî�ðŘǰìĊęđÖĉéǰǰǰǰĥǰǰǰǰđéČĂîöĉëčîć÷îǰǰǰó�ý�ǰģĦĢĥǰǰĂć÷čîĆïÝîëċÜüĆîÿöĆÙøǰǰĦĢǰǰðŘǰǰǰ�ǰǰǰǰđéČĂîǰ

Ħ�ǰìĊęĂ÷ĎŠÿĈĀøĆïÖćøêĉéêŠĂĔîøąĀüŠćÜÖćøÿøøĀćĄǰǰǰǰǰÙèąó÷ćïćúýćÿêøŤǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćǰ
ǰ ĢħĪǰǰëîîúÜĀćéïćÜĒÿîǰǰêĈïúĒÿîÿč×ǰǰĂĈđõĂđöČĂÜßúïčøĊǰǰÝĆÜĀüĆéßúïčøĊǰǰǰģġĢĤĢǰǰǰǰ ǰ

ēìøýĆóìŤǰǰġĪģǰıǰħĨġĨĨĥĥǰǰǰǰĕðøþèĊ÷ŤĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ	&�NBJM
ǰǰ QPSODIBJ!CVV�BD�UIǰ ǰ

ħ�ǰÿëćîõćóÖćøÿöøÿǰǰǰǰǰǰ�ǰēÿéǰǰǰǰǰ�ÿöøÿǰǰǰǰǰ�Āöšć÷ǰǰǰǰǰ�Ā÷ŠćǰǰǰǰǰĂČęîė�������ǰ

Ĩ�ǰÙčèüčçĉÖćøýċÖþćǰ
ǰ

Ùčèüčçĉ�ÿć×ćǰ ðŘǰó�ý�ìĊęÝïǰ ÿëćïĆîǰ

ðøąÖćýîĊ÷ïĆêøó÷ćïćúýćÿêøŤǰ

	đÖĊ÷øêĉîĉ÷öđĀøĊ÷âìĂÜ
ǰ

ó�ý�ģĦĤħǰ üĉì÷ćúĆ÷ó÷ćïćúïøöøćßßîîĊÿÜ×úćǰ

ó÷ćïćúýćÿêøöĀćïĆèæĉêǰ

	Öćøó÷ćïćúĂć÷čøýćÿêøŤĒúąýĆú÷ýćÿêøŤ
ǰ

ó�ý�ģĦĥġǰ Ùèąó÷ćïćúýćÿêøŤǰ

öĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠǰ

.�4D�ǰǰǰ

	&VSPQFBOǰ.BTUFSǰJOǰ(FSPOUPMPHZ
ǰ

ó�ý�ģĦĦġǰ 7SJKFǰ6OJWFSTJUZǰ5IFǰ/FUIFSMBOETǰ

1I�%�ǰ	/VSTJOH
ǰ ó�ý�ģĦĦĢǰ 6OJWFSTJUZǰPGǰ1PSUPǰ1PSUVHBMǰ

ǰ

ĩ�ǰðøąÿïÖćøèŤéšćîÖćøÿĂîǰĔîÿëćïĆîÖćøýċÖþćøąéĆïĂčéöýċÖþćǰǰ

Ģ
ǰǰßČęĂÿëćïĆîǰǰǰǰüĉì÷ćúĆ÷ó÷ćïćúïøöøćßßîîĊǰǰǰøćßïčøĊǰ ðøąđìýǰǰĕì÷ǰ øą÷ąđüúćǰǰǰǰģǰ ǰǰǰǰðŘǰ

ģ
ǰǰÙèąǰǰǰǰǰó÷ćïćúýćÿêøŤǰǰ ßČęĂÿëćïĆîǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćǰðøąđìýǰǰĕì÷ǰ øą÷ąđüúćǰǰǰǰģĦǰǰǰǰǰðŘǰ
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Ī�ǰðøąÿïÖćøèŤéšćîÖćøïøĉĀćøĔîÿëćïĆîÖćøýċÖþćøąéĆïĂčéöýċÖþćǰ�ĀøČĂĀîŠü÷ÜćîĂČęîėǰ
ǰ

ǰêĞćĒĀîŠÜǰ ßŠüÜøą÷ąđüúćìĊęéĈøÜêĈĒĀîŠÜǰ

ÙèïéĊǰǰ
Ùèąó÷ćïćúýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćǰǰ

đøĉęöêĆĚÜĒêŠǰĢǰê�Ù�ǰģĦħĢǰëċÜðŦÝÝčïĆîǰǰ
	ÙøïüćøąǰĤġǰÖ�÷�ǰģĦħĦ
ǰ

ðøąíćîìĊęðøąßčöÙèïéĊĒúąĀĆüĀîšćÿëćïĆîÖćøýċÖþćǰ
ÿć×ćó÷ćïćúýćÿêøŤ×ĂÜøĆåǰ	ìÙó÷�
ǰǰ

đøĉęöêĆĚÜĒêŠǰģĦħĤǰëċÜðŦÝÝčïĆîǰ

øĂÜđú×ćíĉÖćøÿõćÖćøó÷ćïćúǰ
ÙèąÖøøöÖćøÿõćÖćøó÷ćïćúǰüćøąǰó�ý�ģĦħĦǰıǰģĦħĪǰǰ

đøĉęöêĆĚÜĒêŠǰģħǰÖ�ó�ǰģĦħĦǰëċÜðŦÝÝčïĆîǰ

ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÿöćóĆîíŤÿõćüĉßćßĊóĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰǰ đøĉęöêĆĚÜĒêŠǰģħǰÖ�ó�ǰģĦħĦǰëċÜðŦÝÝčïĆîǰ

ñĎšßŠü÷ÙèïéĊòść÷ïøĉĀćøǰǰ
Ùèąó÷ćïćúýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćǰ

Ģǰí�Ù�ǰģĦĦĢǰıǰĢĥǰÖ�Ù�ǰģĦĦģǰǰǰ
đú×ìĊęÙĞćÿĆęÜǰĤĤĩĤ�ģĦĦĢǰǰ
øą÷ąđüúćǰĨǰđéČĂîǰĢĦǰüĆîǰ

øĂÜÙèïéĊòść÷ïøĉĀćøǰǰ
Ùèąó÷ćïćúýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćǰǰ

ĢĦǰÖ�Ù�ǰģĦĦģǰ�ǰĤǰö�Ù�ǰģĦĦĨǰ
đú×ìĊęÙĞćÿĆęÜǰĢĩħĤ�ģĦĦģǰǰ
øą÷ąđüúćǰĦǰđéČĂîǰ

ñĎšßŠü÷ĂíĉÖćøïéĊòść÷üĉđìýÿĆöóĆîíŤǰǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćǰ

Ģħǰöĉ�÷�ǰģĦĦĤǰ�ǰģĦĦĨǰ
đú×ìĊęÙĞćÿĆęÜǰĢĪģĤ�ģĦĦĤǰǰ
øą÷ąđüúćǰĥǰðŘǰ

ðøąíćîÿć×ćüĉßćÖćøó÷ćïćúñĎšÿĎÜĂć÷čǰǰ
Ùèąó÷ćïćúýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćǰǰ

Ģǰöĉ�÷�ǰǰģĦĦĥǰ�ǰĢĤǰí�Ù�ǰģĦĦĥǰ
đú×ìĊęÙĞćÿĆęÜǰĢĢĢĪ�ģĦĦĥǰ
ģǰöĉ�÷�ǰģĦĦĩǰ�ǰĤĢǰÿ�Ù�ǰģĦħĢǰǰ
đú×ìĊęÙĞćÿĆęÜǰġĨĨĥ�ģĦĦĩǰǰ
øą÷ąđüúćǰĤǰðŘǰĪǰđéČĂîǰǰ

ñĎšøĆÖþćÖćøĒìîðøąíćîÿć×ćüĉßćÖćøó÷ćïćúñĎšÿĎÜĂć÷čǰ
Ùèąó÷ćïćúýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćǰ

ĥǰöĊ�Ù�ǰģĦħĤǰ�ǰĤġǰÿ�Ù�ǰģĦħĤǰĒúąǰ
ĢǰÖ�÷�ǰģĦħĤǰ�ǰģĨǰÖ�ó�ǰģĦħĥǰ

ðøąíćîĀúĆÖÿĎêøó÷ćïćúýćÿêøöĀćïĆèæĉêǰǰ
ÿć×ćüĉßćÖćøó÷ćïćúñĎšÿĎÜĂć÷čǰǰ
Ùèąó÷ćïćúýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćǰǰ

Ģǰöĉ�÷�ǰģĦĦĥǰ�ǰĢĤǰí�Ù�ǰģĦĦĥǰ
ģǰöĉ�÷�ǰģĦĦĩǰ�ǰĤĢǰÿ�Ù�ǰģĦħĢǰ
øą÷ąđüúćǰĤǰðŘǰĪǰđéČĂîǰǰ

ðøąíćîĀúĆÖÿĎêøó÷ćïćúýćÿêøéčþãĊïĆèæĉêǰǰ
	ĀúĆÖÿĎêøîćîćßćêĉ
ǰǰǰ
Ùèąó÷ćïćúýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćǰǰ

đøĉęöêĆĚÜĒêŠǰĢǰê�Ù�ǰģĦħĢǰëċÜðŦÝÝčïĆîǰǰ
øą÷ąđüúćǰĤǰðŘǰĪǰđéČĂîǰ

ÙèąÖøøöÖćøĂĈîü÷ÖćøÿöćÙöó÷ćïćúĒĀŠÜðøąđìýĕì÷Ąǰ
ÿć×ćõćÙêąüĆîĂĂÖǰǰ

đøĉęöêĆĚÜĒêŠǰģĦħĢǰëċÜðŦÝÝčïĆîǰ

ðøąíćîòść÷üĉđìýÿĆöóĆîíŤǰÿöćÙöó÷ćïćúĒĀŠÜðøąđìýĕì÷Ąǰ
ÿć×ćõćÙêąüĆîĂĂÖǰǰ

ó�ý�ǰģĦĦħǰ�ǰģĦĦĩǰ
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Ģġ�ǰñúÜćîđéŠîǰǰ
Ģ
ǰéšćîüĉßćÖćøǰ
�� ÖćøøĆïøĂÜÿëćïĆîÖćøýċÖþćüĉßćÖćøó÷ćïćúĒúąÖćøñéčÜÙøøõŤǰÝćÖÿõćÖćøó÷ćïćúǰøą÷ąđüúć

ÿĎÜÿčéǰĦǰðŘÖćøýċÖþćǰ	ó�ý�ǰģĦħĥǰ�ǰģĦħĩ
ǰ
�� ñúÖćøÿĂïÙüćöøĎšđóČęĂ×ċĚîìąđïĊ÷îĒúąøĆïĔïĂîčâćêđðŨîñĎšðøąÖĂïüĉßćßĊóĄǰēé÷ĔîðŘǰģĦħĤǰ

îĉÿĉêÿĂïñŠćîĔîÖćøÿĂïÙøĆĚÜĒøÖǰøšĂ÷úąǰĪģ�ģģǰĒúąĔîøĂïǰĢǰðŘǰöĊîĉÿĉêÿĂïñŠćîǰøšĂ÷úąǰĪĨ�ģģǰ
�� ÖćøðøąđöĉîÙčèõćóÖćøýċÖþćøąéĆïĀúĆÖÿĎêøêćöđÖèæŤǰ"6/�2"ǰðŘÖćøýċÖþćǰģĦħĤǰÙèą

ó÷ćïćúýćÿêøŤǰĕéšøĆïÙąĒîîđÞúĊę÷ÿĎÜÿčéđðŨîĂĆîéĆïìĊęǰĢǰ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰēé÷ĀúĆÖÿĎêøó÷ćïćúýćÿêøïĆèæĉêǰ
øąéĆïðøĉââćêøĊǰĕéšĂĆîéĆïǰĢǰÖúčŠöüĉì÷ćýćÿêøŤÿč×õćóǰĀúĆÖÿĎêøøąéĆïïĆèæĉêýċÖþćǰÖúčŠöüĉì÷ćýćÿêøŤÿč×õćóǰ
öĊñúÖćøðøąđöĉîÿĎÜÿčéǰÝĈîüîǰĥǰĀúĆÖÿĎêøǰĕéšĒÖŠǰĀúĆÖÿĎêøó÷ćïćúýćÿêøöĀćïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÖćøó÷ćïćú
ñĎšĔĀâŠĒúąñĎšÿĎÜĂć÷čǰĕéšĂĆîéĆïǰĢǰàċęÜđðŨîĀúĆÖÿĎêøđéĊ÷üĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćìĊęĕéšÙąĒîîǰ"6/�2"ǰøąéĆïǰĦǰ
ĀúĆÖÿĎêøó÷ćïćúýćÿêøöĀćïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÖćøó÷ćïćúđüßðäĉïĆêĉßčößîǰĕéšĂĆîéĆïǰģǰĀúĆÖÿĎêøó÷ćïćúǰ
ýćÿêøöĀćïĆèæĉêǰÿć×ćüĉßćÖćøó÷ćïćúđéĘÖǰĒúąĀúĆÖÿĎêøó÷ćïćúýćÿêøöĀćïĆèæĉêǰ	îćîćßćêĉ
ǰĕéšĂĆîéĆïǰĤǰǰ

�� øćÜüĆúÝćÖÿõćÖćøó÷ćïćúǰĶÿëćïĆîÖćøýċÖþćêĆüĂ÷ŠćÜéšćîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîÖćøĔßš÷ć
Ă÷ŠćÜÿöđĀêčñúķǰđðŨîúĈéĆïìĊęǰĥǰÝćÖÿëćïĆîìĊęñúĉêó÷ćïćúìĆęüðøąđìýǰ	ĢġĢǰĒĀŠÜ
ǰđöČęĂǰģĤǰÿĉÜĀćÙöǰģĦħĥǰ

�� øŠüööČĂÖĆïǰ8FO[IPVǰ.FEJDBMǰ6OJWFSTJUZǰðøąđìýÿćíćøèøĆåðøąßćßîÝĊîǰÝĆéĀúĆÖÿĎêø
ó÷ćïćúýćÿêøöĀćïĆèæĉêǰ	îćîćßćêĉ
ǰàċęÜĕéšéĈđîĉîÖćøöćĒúšüđðŨîđüúćǰĤǰðŘǰēé÷ĔîĒêŠúąðŘöĊĒñîøĆïîĉÿĉê
ÝĈîüîðŘúąǰĤġǰÙîǰõć÷ĔêšÿĆââćÙüćöøŠüööČĂìĊęĕéšøĆïÙüćöđĀĘîßĂïĒúąÿîĆïÿîčîÝćÖøĆåïćúðøąđìý
ÿćíćøèøĆåðøąßćßîÝĊîǰēé÷üćÜĒñîéĈđîĉîÖćøêŠĂđîČęĂÜĒúą×÷ć÷ĕð÷ĆÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĂČęîėǰĔîðøąđìýÝĊîǰ

�� ÿøšćÜÙüćöøŠüööČĂìćÜéšćîüĉßćÖćøĒúąüĉÝĆ÷ÖĆïêŠćÜðøąđìýǰēé÷öĊÖćøìĞćǰ.06ǰöĊÖćøĒúÖđðúĊę÷î
ĒúąđðŨîđÝšćõćóøŠüöĔîÖćøÝĆéðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïîćîćßćêĉǰđßŠîǰĶ5IBJ(Pǰ/FUXPSLǰ'JOMBOEǰBOEǰGPVSǰ
OVSTJOHǰJOTUJUVUJPOTǰGSPNǰ*OEPOFTJBķǰĶ4LJMMǰ$PNQFUJUJPOǰBOEǰ$VMUVSBMǰ&YDIBOHFķǰđðŨîêšîǰ

ģ
ǰéšćîüĉÝĆ÷ǰ
�� öĊñúÜćîüĉÝĆ÷ìĊęöĊÙčèõćóĒúąĕéšøĆïÖćøǰ$JUBUJPOǰÿĎÜÿčéǰ	ģġĢħǰ�ǰģġģĢ
ǰ
�� öĊñúÜćîêĊóĉöóŤĔîüćøÿćøøąéĆïîćîćßćêĉǰēé÷ðøćÖäĂ÷ĎŠĔîåćî×šĂöĎúǰ4DPQVTǰÝĈîüîǰĩǰđøČęĂÜǰ
�� đðŨîîĆÖüĉÝ Ć÷ìĊ ęö ĊÙŠćǰI�JOEFYǰ	4DPQVT�ģġĢħıģġģġ
ǰđìŠćÖĆïǰĦǰēé÷ñúÜćîëĎÖ�$JUBUJPOTǰ

ÝĈîüîǰĢġġǰÙøĆĚÜǰĒúąĕéšøĆïÖćøĂšćÜĂĉÜĔîđĂÖÿćøìćÜüĉßćÖćøǰÝĈîüîǰĪĦǰđøČęĂÜǰ	×šĂöĎúüĆîìĊęǰĢǰöĉ�÷�ǰģĦħĦ
ǰ
�� ÿŠÜđÿøĉöĒúąÿîĆïÿîčîĔĀšïčÙúćÖøÙèąó÷ćïćúýćÿêøŤöĊÝĈîüîñúÜćîêĊóĉöóŤĔîüćøÿćøøąéĆï

îćîćßćêĉǰ	ó�ý�ģĦħĢǰ�ǰģĦħĦ
ǰÝĞćîüîǰĥħǰđøČęĂÜǰñúÜćîǰ1SPDFFEJOHTǰĔîøąéĆïîćîćßćêĉǰÝĈîüîǰĤǰđøČęĂÜ
ñúÜćîêĊóĉöóŤĔîüćøÿćøøąéĆïßćêĉǰðøćÖäĔîåćî×šĂöĎúǰ5$*ǰÝĞćîüîǰĤĥħǰđøČęĂÜǰĒúąñúÜćîǰ1SPDFFEJOHTǰĔî
øąéĆïßćêĉǰÝĈîüîǰĢĢǰđøČęĂÜǰ	×šĂöĎúüĆîìĊęǰĤĢǰó�Ù�ǰģĦħĦ
ǰøć÷úąđĂĊ÷ééĆÜêćøćÜǰǰ

ǰ

ðŘǰ +PVSOBMǰ	đøČęĂÜ
ǰ 1SPDFFEJOHTǰ	đøČęĂÜ
ǰ øüöǰǰ
	đøČęĂÜ
ǰøąéĆïîćîćßćêĉǰ øąéĆïßćêĉǰ øąéĆïîćîćßćêĉǰ øąéĆïßćêĉǰ

ģĦħĢǰ Ħǰ Īħǰ Ģǰ Īǰ ĢĢĢǰ
ģĦħģǰ ĢĤǰ Īħǰ ģǰ ģǰ ĢĢĤǰ
ģĦħĤǰ ħǰ ĩġǰ ġǰ ġǰ ĩħǰ
ģĦħĥǰ ĢĦǰ Ĩġǰ ġǰ ġǰ ĩĦǰ
ģĦħĦǰ Ĩǰ ĥǰ ġǰ ġǰ ĢĢǰ

ǰ





Õ�

�

Ĥ
ǰéšćîïøĉÖćøüĉßćÖćøǰǰ
ǰ

ēÙøÜÖćøǰ øą÷ąđüúćǰ ÜïðøąöćèìĊęĕéšøĆïǰ
ÖćøéĎĒúñĎšÿĎÜĂć÷čēé÷ĔßšßčößîđðŨîåćîǰēé÷ĕéšøĆïÖćø
ÿîĆïÿîčîÜïðøąöćèÝćÖĀîŠü÷ÜćîĔîðøąđìýâĊęðčśî
+BQBOǰ *OUFSOBUJPOBMǰ$PPQFSBUJPOǰ "HFODZǰ 	+*$"
ǰ
ìĆĚÜîĊĚđðŨîēÙøÜÖćøøŠüöÖĆïđìýïćúđöČĂÜĒÿîÿč×ǰđìýïćú
đöČĂÜàćÖčǰĒúąöĀćüĉì÷ćúĆ÷àćÖčǰðøąđìýâĊęðčśîǰ

ħǰðŘǰǰ
øą÷ąìĊęǰĢǰ

ó�ý�ǰģĦħĢǰıǰģĦħĤǰ
øą÷ąìĊęǰģǰ

ó�ý�ǰģĦħĥǰıǰģĦħħǰ

ĢġĦǰúšćîđ÷îǰǰ
	ĤĢ�Ħǰúšćîïćì
ǰ

Öćø÷ÖøąéĆï×ĊéÙüćöÿćöćøëïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤìĊę
ìĞćÜćî×šćöÖúčŠößćêĉóĆîíčŤĔîðøąđìýúćüĒúąðøąđìý
đüĊ÷éîćöǰõć÷ĔêšēÙøÜÖćøÖĂÜìčîóĉđýþÙüćöøŠüööČĂ
úšćîßšćÜ�ĒöŠîĚĈē×ÜǰàċęÜĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÝćÖøĆåïćúÝĊîǰǰ

ðŘǰģĦħĦǰ ĢĩĥĪġġǰ64%ǰ
	ħ�Ĥǰúšćîïćì
ǰ

øŠüööČĂÖĆïÖĂÜìčîđóČ ęĂÙüćöđÿöĂõćÙìćÜÖćøýċÖþćǰ
	Öÿý�
ǰđðŗéĀúĆÖÿĎêøðøąÖćýîĊ÷ïĆêøñĎšßŠü÷ó÷ćïćúđóČęĂ
ÿĆÜÙöǰöĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂÙüćöđÿöĂõćÙìćÜÖćøýċÖþćǰ
ßŠü÷đĀúČĂñĎš×ćéĒÙúîìčîìøĆó÷ŤǰĒúąúéÙüćöđĀúČęĂöúĚĈ
ìćÜÖćøýċÖþćǰéšü÷ÖćøßŠü÷ĔĀšđ÷ćüßîìĊęéšĂ÷ēĂÖćÿĒúą
×ćéĒÙúîìčîìøĆó÷Ťǰ

ðŘǰģĦħĥǰǰ
	ĤģǰÙîǰÿĈđøĘÝÖćøýċÖþć
ǰǰ
öĊÜćîìĈøšĂ÷úąǰĢġġǰ

ǰĥ�ĩĥǰúšćîïćìǰ

ðŘǰģĦħĦǰǰ
	ģģǰÙîǰÖĈúĆÜýċÖþć
ǰ

Ĥ�ĦĦǰúšćîïćìǰ

øŠüööČĂÖĆïēøÜó÷ćïćúýĉÙøĉîìøŤǰĔîđÙøČĂïøĉþĆìýĉÙøĉîìøŤǰ
ÝĈÖĆéöĀćßîǰúÜîćö×šĂêÖúÜñúĉêñĎšßŠü÷ó÷ćïćúǰēé÷ÝĆé
ÖćøýċÖþćĀúĆÖÿĎêøðøąÖćýîĊ÷ïĆêøñĎšßŠü÷ó÷ćïćúǰǰ

êĆĚÜĒêŠðŘÖćøýċÖþćǰ
ģĦħĢǰǰ

ëċÜǰðŦÝÝčïĆîǰ

ĩ�ĥĨǰúšćîïćìǰ

ēÙøÜÖćøïøĉÖćøüĉßćÖćøĀúĆÖÿĎêøðøąÖćýîĊ÷ïĆêø
ñĎšßŠü÷ó÷ćïćúǰÿĈĀøĆïïčÙúćÖøìĆęüĕðÝćÖēøÜó÷ćïćú
Ĕîđ×êóČĚîìĊęõćÙêąüĆîĂĂÖǰ

êĆĚÜĒêŠðŘÖćøýċÖþćǰ
ģĦħĢǰǰ

ëċÜǰðŦÝÝčïĆîǰ

Ī�ĦĪǰúšćîïćìǰ

ÙüćöøŠüööČĂÖĆïÖøąìøüÜÖćøêŠćÜðøąđìýǰÖøöÙüćö
øŠüööČĂøąĀüŠćÜðøąđìýǰ	5*$"
ǰĒúąöĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćǰ
ÝĆéĂïøöĀúĆÖÿĎêøǰ*OUFSOBUJPOBMǰ5SBJOJOHǰ1SPHSBNǰPOǰ
1BMMJBUJWFǰ)PNFǰ$BSFǰēé÷öĊïčÙúćÖøìćÜÖćøĒóì÷ŤÝćÖ
ðøąđìýêŠćÜėǰìĆ ęüēúÖđ×šćøŠüöēÙøÜÖćøĄǰĕéšĒÖŠǰ#SB[JMǰ
"MHFSJBǰ "OUJHVBǰ�ǰ#BSCVEBǰ"[FSCBJKBOǰ #PUTXBOBǰ
&DVBEPSǰ1IJMJQQJOFTǰ(VZBOBǰ*OEPOFTJBǰ4SJǰ-BOLBǰ
/FQBMǰ 5BO[BOJBǰ *SBOǰ -BPTǰ 1%3ǰ .BMEJWFTǰ 1FSVǰ
.PSPDDPǰ5PHPǰĒúąǰ;BNCJBǰǰ

ðŘǰģĦħĥǰ
ǰ

ĥĩģĪĦħǰïćìǰ

öĀćü ĉì÷ćú Ć÷ÿ Ď Š êĈïúǰ 	6�5
ǰ×ĂÜìćÜÖøąìøüÜ
ĂčéöýċÖþćĄǰÝĞćîüîǰĤǰêĞćïúǰÙČĂǰêĈïúĀîĂÜĕöšĒéÜǰ
ÝĆÜĀüĆéßúïčøĊǰêĈïúïćÜ×îćÖǰÝĆÜĀüĆéÞąđßĉÜđìøćǰĒúą
êĈïúÝĆîìîĉöĉêǰÝĆÜĀüĆéÝĆîìïčøĊǰ

ðŘǰģĦħĦǰ ģ�ĥǰúšćîïćìǰ

ǰ
ǰ
ǰ
ǰ
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�� đðŨîðøąíćîĄóĆçîćǰĶøĎðĒïïÖćøéĎĒúøĆÖþćó÷ćïćúñĎšêĉéđßČĚĂĕüøĆÿēÙēøîćǰģġĢĪǰĒïïöĊÿŠüî
øŠüöñŠćîøąïïÖćøĒ÷ÖøĆÖþćêĆüìĊęïšćîéšü÷ĒóúêôĂøŤöǰXF4"'&!)0.&ǰCZǰ#66ķǰĒúą×÷ć÷đÙøČĂ×Šć÷Ùüćö
øŠüööČĂÖĆïÿĈîĆÖÜćîÿćíćøèÿč×ÝĆÜĀüĆéǰēøÜó÷ćïćúÿŠÜđÿøĉöÿč×õćóêĈïúǰĀîŠü÷ÜćîĒúąĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüî
ìšĂÜëĉęîǰøüöìĆĚÜđÙøČĂ×Šć÷ó÷ćïćúÝĉêĂćÿćǰĂćÝćø÷Ťó÷ćïćúǰĒúąîĉÿĉêó÷ćïćúÝćÖĀúć÷ÿëćïĆîÖćøýċÖþćìĆęü
ðøąđìýǰëČĂđðŨîǰĶêšîĒïïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøüĉÖùêÿč×õćóÝćÖēøÙøąïćéĒïïöĊÿŠüîøŠüöĒúąîüĆêÖøøöéšćî
ÖøąïüîÖćøķǰìĊęÿćöćøëßŠü÷éĎĒúÿč×õćó×ĂÜðøąßćßîĕéšÝøĉÜǰÝćÖÖćø×÷ć÷ñúĕð÷ĆÜÿëćîó÷ćïćúǰÝĈîüîǰ
ĩĪǰĒĀŠÜǰÝćÖǰĢģǰÝĆÜĀüĆéǰìĆęüðøąđìýĕì÷ǰöĊÝĈîüîñĎšðśü÷ìĊęđ×šćĔßšøąïïìĆĚÜÿĉĚîǰģġģĢĥĥǰÙîǰ	×šĂöĎúǰèǰüĆîìĊęǰ
ģĩǰöĊîćÙöǰó�ý�ģĦħĦ
ǰǰøąïïéĆÜÖúŠćüÿŠÜđÿøĉöĔĀšöĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćĕéšøĆïøćÜüĆúǰ1SJNFǰ.JOJTUFSǰ"XBSE�ǰ
*OOPWBUJPOǰGPSǰ$SJTJTǰðøąđõìĀîŠü÷ÜćîõćÙøĆåǰ	(PWFSONFOUǰ4FDUPS
ǰĔîÜćîǰ45"3561ǰYǰ*//07"5*0/ǰ
5)"*-"/%ǰ&910ǰģġģĢǰ	4*5&ģġģĢ
ǰĕéšøĆïđÖĊ÷øêĉÝćÖǰýćÿêøćÝćø÷Ťóĉđýþǰéø�đĂîÖǰđĀúŠćíøøöìĆýîŤǰ
øĆåöîêøĊüŠćÖćøÖøąìøüÜÖćøĂčéöýċÖþćǰüĉì÷ćýćÿêøŤǰüĉÝĆ÷ĒúąîüĆêÖøøöǰ	Ăü�
ǰîĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜđðŨîÿŠüîÿĈÙĆâĔĀš
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćĂ÷ĎŠĔîĂĆîéĆïǰĢǰ×ĂÜēúÖǰéšćîÖćøÝĆéÖćøõćüąüĉÖùêǰ	DSJTJTǰNBOBHFNFOU
ǰøüöìĆĚÜ÷ĆÜĕéšøĆï
øćÜüĆúìĊęǰĢǰÿčé÷ĂéöĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂÜđĂđßĊ÷ǰĶ5IFǰ"XBSETǰ"TJBǰģġģģķǰéšćîǰ5FDIOPMPHJDBMǰPSǰ%JHJUBMǰ
*OOPWBUJPOǰPGǰUIFǰ:FBSǰǰèǰđöČĂÜîćēÖ÷ćǰðøąđìýâĊęðčśîǰđöČęĂüĆîìĊęǰĤĢǰóùþõćÙöǰó�ý�ǰģĦħĦǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ

ǰ
ǰ
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ĢĢ�ǰøćÜüĆúĀøČĂðøąÖćýđÖĊ÷øêĉÙčèìĊęđÙ÷ĕéšøĆïǰ
øćÜüĆúǰ ðŘǰó�ý�ǰ ĀîŠü÷Üćîǰ

Ķó÷ćïćúéĊđéŠîķǰÿć×ćñĎšïøĉĀćøÿëćïĆîÖćøýċÖþćǰǰ ģĦħĦǰ ÿöćÙöó÷ćïćúĒĀŠÜðøąđìýĕì÷Ąǰ
ÿĈîĆÖÜćîÿć×ćõćÙêąüĆîĂĂÖǰ

ĶîĆÖïøĉĀćøéĊđéŠîĒĀŠÜðŘķǰÿć×ćïøĉĀćøÖćøýċÖþćǰ ģĦħĥǰ öĎúîĉíĉđóČęĂÿĆÜÙöĕì÷ǰêćöēÙøÜÖćøǰ
ĀîċęÜúšćîÖúšćÙüćöéĊêĂïĒìîÙčèĒñŠîéĉîǰ

ĶĂÜÙŤÖøéĊđéŠîĒĀŠÜðŘǰģĦħĤķǰÿć×ćĂÜÙŤÖøǰ
ìĊęìĈÙčèðøąē÷ßîŤêŠĂÿĆÜÙöĒúąðøąđìýßćêĉǰ

ģĦħĤǰ öĎúîĉíĉđóČęĂÿĆÜÙöĕì÷ǰêćöēÙøÜÖćøǰ
ĀîċęÜúšćîÖúšćÙüćöéĊêĂïĒìîÙčèĒñŠîéĉîǰ

Ķýĉþ÷ŤđÖŠćéĊđéŠîķǰðøąđõìñĎšïøĉĀćøÿëćïĆîÖćøýċÖþćǰǰ ģĦħģǰ üĉì÷ćúĆ÷ó÷ćïćúïøöøćßßîîĊÿÜ×úćǰ
Ķýĉþ÷ŤđÖŠćéĊđéŠîǰēÙøÜÖćøǰĦġǰðŘķǰǰ
ÿć×ćÙîéĊýøĊó÷ćïćúǰǰ

ģĦĦĤǰ Ùèąó÷ćïćúýćÿêøŤǰ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠǰ

îĆÖýċÖþćìĊęöĊñúÖćøđøĊ÷îêúĂéĀúĆÖÿĎêø÷Ăéđ÷Ċę÷ö
đĀøĊ÷âìĂÜǰǰ

ģĦĤħǰ ÿöćÙöó÷ćïćúĒĀŠÜðøąđìýĕì÷Ąǰ

ðøąÖćýđÖĊ÷øêĉÙčèîĆÖđøĊ÷îìĊęöĊñúÖćøđøĊ÷î÷Ăéđ÷Ċę÷ö
êúĂéĀúĆÖÿĎêøöĆí÷öýċÖþćêĂîðúć÷ǰĒñîÖćøđøĊ÷îǰģǰ×ǰǰ

ģĦĤģǰ ēøÜđøĊ÷îÿüîÖčĀúćïüĉì÷ćúĆ÷ǰ

ǰ

Ģģ�ǰÙčèÿöïĆêĉìĆęüĕðĒúąúĆÖþèąêšĂÜĀšćöǰ	ÖøčèćìĈđÙøČęĂÜĀöć÷ǰ9ǰĀîšćßŠĂÜìĊęêøÜÖĆïÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜìŠćî
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
×šĂïĆÜÙĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ïĎøóćǰüŠćéšü÷ÖćøÖĈĀîéêĈĒĀîŠÜǰÙčèÿöïĆêĉǰüĉíĊÖćøÿøøĀćǰĂĈîćÝĒúąĀîšćìĊęǰǰ

ĒúąÖćøóšîÝćÖêĈĒĀîŠÜ×ĂÜĀĆüĀîšćÿŠüîÜćîǰó�ý�ǰģĦħĢǰ×šĂǰĨǰÖĈĀîéüŠćǰñĎšĕéšøĆïĒêŠÜêĆĚÜĔĀšéĈøÜêĈĒĀîŠÜǰ
ĀĆüĀîšćÿŠüîÜćîǰêšĂÜöĊÙčèÿöïĆêĉìĆęüĕðĒúąĕöŠöĊúĆÖþèąêšĂÜĀšćöǰéĆÜîĊĚǰ
ǰ

Ģģ�ĢǰǰÙčèÿöïĆêĉìĆęüĕðǰ
ìĈđÙøČęĂÜĀöć÷ǰ

9ǰ
ÙčèÿöïĆêĉìĆęüĕðǰ

ǰ Ģ�ǰđðŨîñĎšÿĈđøĘÝÖćøýċÖþćĒúąöĊðøąÿïÖćøèŤéšćîÖćøÿĂîǰĀøČĂéšćîÖćøïøĉĀćøǰĂ÷ŠćÜĔé
Ă÷ŠćÜĀîċęÜǰéĆÜîĊĚǰ

ǰ
9ǰ

ǰ 	Ö
ǰǰĕéšðøĉââćđĂÖĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćÝćÖÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĀøČĂÿëćïĆîìĊ ęÿõć
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰøĆïøĂÜǰĒúąĕéšìĈÖćøÿĂîöćĒúšüĕöŠîšĂ÷ÖüŠćÿćöðŘǰĀøČĂöĊðøąÿïÖćøèŤ
éšćîÖćøïøĉĀćøĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĀøČĂÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĂČęîìĊęÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷øĆïøĂÜ
öćĒúšüĕöŠîšĂ÷ÖüŠćÿćöðŘǰĀøČĂđðŨîñĎ šìĊ ęđÙ÷éĈøÜêĈĒĀîŠÜĕöŠêęĈÖüŠćøĂÜĂíĉïéĊǰĀøČĂ
êĈĒĀîŠÜìĊ ęđøĊ÷ÖßČ ęĂĂ÷ŠćÜĂČęîìĊęöĊåćîąđìĊ÷ïđìŠćĔîĀîŠü÷ÜćîĀøČĂĂÜÙŤÖøõćÙøĆåǰĀøČĂ
ĀîŠü÷ÜćîđĂÖßîìĊęöĊÿëćîąđðŨîîĉêĉïčÙÙúǰàċęÜöĊõćøÖĉÝÿĂéÙúšĂÜĀøČĂđÖĊę÷üÖĆïÿŠüîÜćîìĊę
ÝąÿøøĀćĀĆüĀîšćÿŠüîÜćîǰ
ǰ

ǰ ǰ 	×
ǰǰĕéšðøĉââćēìĀøČĂđìĊ÷ïđìŠćÝćÖÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĀøČĂÿëćïĆîìĊ ęÿõć
öĀćüĉì÷ćúĆ÷øĆïøĂÜǰĒúąĕéšìĈÖćøÿĂîöćĒúšüĕöŠîšĂ÷ÖüŠćĀšćðŘǰĀøČĂöĊðøąÿïÖćøèŤéšćî
ÖćøïøĉĀćøǰĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĀøČĂĔîÿëćïĆîĂčéöýċÖþćĂČęîìĊęÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷øĆïøĂÜöćĒúšü
ĕöŠîšĂ÷ÖüŠćĀšćðŘǰĀøČĂđðŨîñĎ šìĊ ęđÙ÷éĈøÜêĈĒĀîŠÜĕöŠêęĈÖüŠćøĂÜĂíĉïéĊǰĀøČĂêĈĒĀîŠÜìĊę
đøĊ÷ÖßČ ęĂĂ÷ŠćÜĂČ ęîìĊęöĊåćîąđìĊ÷ïđìŠćĔîĀîŠü÷ÜćîĀøČĂĂÜÙŤÖøõćÙøĆåǰĀøČĂĀîŠü÷Üćî
đĂÖßîìĊęöĊÿëćîąđðŨîîĉêĉïčÙÙúǰàċęÜöĊõćøÖĉÝÿĂéÙúšĂÜĀøČĂđÖĊę÷üÖĆïǰÿŠüîÜćîìĊęÝąÿøøĀć
ĀĆüĀîšćÿŠüîÜćîǰ
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ìĈđÙøČęĂÜĀöć÷ǰ
9ǰ

ÙčèÿöïĆêĉìĆęüĕðǰ

ǰ

9ǰ
ǰ

ģ�ǰǰđðŨîóîĆÖÜćîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰĀøČĂóøšĂöìĊęÝąđðŨîóîĆÖÜćîöĀćüĉì÷ćúĆ÷đöČęĂĕéšøĆïÖćøđúČĂÖǰ
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แนวคิด วิสัยทัศน- และแผนการบริหารคณะพยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลัยบูรพา 
เสนอโดย ผู>ช@วยศาสตราจารย- ดร.พรชัย จูลเมตต- 

 
 คณะพยาบาลศาสตร. มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2525 โดย
เปIนคณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ซึ่งตPอมาไดRรับการสถาปนาเปIนมหาวิทยาลัย
บูรพา ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2533 คณะพยาบาลศาสตร. มีพันธกิจหลัก 4 ดRาน ประกอบดRวย การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการแกPสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
 ป[จจุบันคณะพยาบาลศาสตร.เป\ดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก จำนวน ๑๐ หลักสูตร ดังน้ี  
ระดับปริญญาตรี •  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต •  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับปริญญาโท • หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต: 1) สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 2) สาขาวิชาการพยาบาลมารดา 
ทารกและการผดุงครรภ. 3) สาขาวิชาการพยาบาลผูRใหญPและสูงอายุ 4) สาขาวิชาการพยาบาลสูงอายุ 5) สาขาวิชาการพยาบาล
จิตเวชและสุขภาพจิต 6) สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  และ 7) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 
ระดับปริญญาเอก •  หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) 
 ป[จจุบันมีนิสิตทุกระดับชั้นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1149 คน แบPงเปIนระดับปริญญาตรี 738 คน ปริญญาโท 373 คน และ
ปริญญาเอก 38 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีนิสิตจากนานาชาติทุกระดับชั้นจำนวน 101 คน (ขRอมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565) 
โดยในระยะเวลา 4 ปmท่ีผPานมา จะเห็นวPามีจำนวนนิสิตมีแนวโนRมเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาโท 

   
 คณะพยาบาลศาสตร.มีบุคลากรทั้งสิ ้น 128 คน แบPงเปIนคณาจารย.จำนวน 87 คน และเจRาหนRาที ่สาย

สนับสนุนจำนวน 41 คน โดยมีสัดสPวนผูRดำรงตำแหนPงทางวิชาการคิดเปIนรRอยละ 64 รายละเอียดและโครงสรRางตาม
ตารางท่ี 1 และภาพท่ี 1 ตามลำดับ 
ตารางท่ี 1 แสดงประเภทบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร. 

ประเภท 
คณาจารย- 

สนับสนุน รวม 
อ. ผศ. รศ. ศ. 

ข"าราชการ 3 7 5 - 3 18 
พนักงานเงินอุดหนุนรัฐบาล 25 34 4 - 6 69 
พนักงานรายได"ส?วนงาน 3 - - - 30 33 
ลูกจ"างประจำ - - - - 2 2 
ผู"มีความสามารถพิเศษ - 3 2 1 - 5 
รวมทั้งสิ้น 31 44 11 1 41 128 
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ภาพท่ี 1 แสดงโครงสรRางของคณะพยาบาลศาสตร. 

การวิเคราะห:บริบทเชิงยุทธศาสตร: 
 ประเทศไทยในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยPางพลิกผันโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของโครงสรRางประชากร 
ที่มีอัตราเกิดลดลงและผูRสูงอายุมากขึ้น มีจำนวนผูRปoวยโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น และอัตราการเสียชีวิตกPอนวัยอันควรสูง 
มีโรคอุบัติใหมPและโรคอุบัติซ้ำที่มีการระบาดทั่วโลก ความกRาวหนRาของเทคโนโลยีดิจิทัล ป[ญญาประดิษฐ. และ Big Data  
ที ่เขRามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต ทำใหRประชากรตRองเผชิญกับสถานการณ.ที ่ไมPมีความแนPนอน เปIนความทRาทาย 
การตัดสินใจและการปรับตัวของบุคคล มีผลกระทบตPอเศรษฐกิจและสังคม ระบบสุขภาพ ระบบการศึกษา และวิธีการทำงาน
และการดำเนินชีวิตของพยาบาล 
 จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อปm 2558 ประเทศไทยและประเทศสมาชิกรวม 193 ประเทศ รPวมลงนาม
รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยกำหนดใหRมีเปwาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) เปIนแนวทางใหRแตPละประเทศดำเนินการรPวมกัน จำนวน 17 เปwาหมาย เพื่อใชRติดตามและประเมินความกRาวหนRาของ 
การพัฒนา โดยเปwาหมายท่ี 3 การสรRางหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และสPงเสริมความเปIนอยูPที่ดีสำหรับทุกคนในทุกชPวงวัย  
ซึ่งมีความสำคัญตPอการพัฒนาประเทศและการยกระดับความเปIนอยูPของประชาชน โดยตRองดำเนินการอยPางจริงจังในทุกระดับ 
ดRวยการใหRความรูRดRานการดูแลรักษาสุขภาพและการหลีกเลี ่ยงพฤติกรรมเสี ่ยงตPอความเจ็บปoวยเบื้องตRนอยPางถูกตRอง  
การกระจายบุคลากรดRานสาธารณสุขที่เพียงพอและครอบคลุม การสรRางระบบการบริการสุขภาพที่ทันสมัย เขRาถึงไดRและ 
มีคุณภาพ ตลอดจนการเตรียมความพรRอมในการรับมือภาวะฉุกเฉินดRานสาธารณสุข ซึ่งเกิดจากโรคติดตPอและไมPติดตPอ  
โรคอุบัติใหมP อุบัติเหตุ และสาธารณภัยอยPางมีประสิทธิภาพ 
 ประเทศไทยกำหนดยุทธศาสตร.ชาติ ระยะ 20 ปm (พ.ศ.2561 - 2580) ที่ตRองนำไปสูPการปฏิบัติเพื่อใหRบรรลุวิสัยทัศน. 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เปIนประเทศพัฒนาแลRว ดRวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
ซึ่งเปIนยุทธศาสตร.ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว มีวัตถุประสงค.เพื่อยกระดับคุณภาพของประเทศในทุกภาคสPวน และ
พัฒนาประเทศไทยไปสูPการเปIนประเทศที่มีรายไดRสูง อยูPในกลุPมประเทศพัฒนาแลRว และกำหนดนโยบาย Thailand 4.0  
จะชPวยยกระดับขีดความสามารถในการแขPงขันของภาคการผลิตและภาคบริการ บนฐานของเทคโนโลยีสมัยใหมPและนวัตกรรม 
 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor Development : EEC) เพื่อใหRเปIนเขตเศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน เปIนกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อนาคต (New Engine of Growth) มีพื้นที่ดำเนินงานใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ไดRแกP จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
ทั้งนี้ เพื่อใหRการดำเนินนโยบาย มีความตPอเนื่องและเปIนรูปธรรม จึงไดRกำหนดใหRมีการตราพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก พ.ศ.2561 มีผลบังคับใชRตั้งแตPวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เปIนตRนมา เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอยPาง
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ตPอเนื่องในอนาคต โดยเนRนการพัฒนาใน 12 อุตสาหกรรมเปwาหมายที่มีความสำคัญตPอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขPงขันของประเทศ และเพื่อกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่ตPาง ๆ โดยเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่อันเปIนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหRท่ัวถึง สอดคลRองกับนโยบายของรัฐบาล ไดRแกP 1) อุตสาหกรรมยานยนต.สมัยใหมP 2) อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส.อัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 4) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 5) อุตสาหกรรม
การทPองเที่ยวกลุPมรายไดRดีและการทPองเที่ยวเชิงสุขภาพ 6) อุตสาหกรรมหุPนยนต. 7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส.  
8) อุตสาหกรรมการแพทย:ครบวงจร 9) อุตสาหกรรมเชื ้อเพลิงชีวภาพและเคมีช ีวภาพ 10) อุตสาหกรรมดิจ ิทัล  
11) อุตสาหกรรมการปwองกันประเทศ (Defense) และ 12) อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา  
 จากขRอมูลขRางตRนจะเห็นไดRวPา มหาวิทยาลัยบูรพามีความไดRเปรียบเชิงยุทธศาสตร. เนื่องจากมีที่ตั้งและมีบทบาทหลัก
อยู Pในพื ้นที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพาสPงเสริมการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถ 
ในการแขPงขันในการผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนทุกชPวงวัยที่สามารถตอบโจทย.ของชาติและ EEC โดยจะเปIนมหาวิทยาลัย 
ท่ีเนRนการใชRดิจิทัลอยPางเต็มรูปแบบภายใตRวิถีใหมPของสังคม สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ กระทรวง และหนPวยงานของรัฐหรือ
เอกชน ในการขับเคลื่อนโครงการที่เปIนประโยชน.ตPอสังคม อันจะสPงผลถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ 
เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ รวมทั้งเปIนการยกระดับภาพลักษณ.และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ มีนโยบายบริหารองค.กรโดยมุPงสูPความเปIนเลิศ มุPงเนRนการพัฒนาประสิทธิภาพองค.กร และสนับสนุนแนวทาง 
การพัฒนาบุคลากร นําเทคโนโลยีสารสนเทศเขRามาใชRดำเนินการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบกายภาพ โครงสรRางพื้นฐาน 
สภาพแวดลRอม ใหRเหมาะสมกับการสรRางสุนทรียภาพและเอื้อประโยชน.ตPอการเสริมสรRางบรรยากาศแหPงการเรียนรูRและ 
การปฏิบัติงานของบุคลากร และเพื่อเตรียมความพรRอมรับสถานการณ.การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดRอยPางรวดเร็ว 
โดยกําหนดแนวทางและทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยใหRไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค.กร ตามแผนยุทธศาสตร.ฉบับใหมP 
ประจำปmงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 ในลักษณะแพลตฟอร.ม (Platform) ความรPวมมือตามเปwาประสงค.ของการพัฒนา 
ใน 3 ดRาน ไดRแกP 1) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูNมาตรฐานสากล และการสรPางบุคลากรคุณภาพสนองตNอความตPองการ
ของพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 2) การเปTนกลไกหลักในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมเปWาหมายและเปTนท่ีพ่ึงในการพัฒนาพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกอยNางย่ังยืน และ 3) การพัฒนาสูNองค:กรประสิทธิภาพสูงเพ่ือการเติบโตอยNางย่ังยืน 
 ทั ้งนี ้ เมื ่อพิจารณาแลRว คณะพยาบาลศาสตร.สามารถมีสPวนในการสนับสนุนและมีบทบาทในการดำเนินการ 
ของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แพลตฟอร.ม และเปIนสPวนสำคัญในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร.ชาติ รวมทั้งสPงเสริมอุตสาหกรรม
ตามแนวทางการพัฒนาของ EEC ไดR จำนวน 2 ดRาน ไดRแกP 1) อุตสาหกรรมการแพทย.ครบวงจร และ 2) อุตสาหกรรมการพัฒนา
บุคลากรและการศึกษา โดยคณะพยาบาลศาสตร. มีความสามารถในการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงในทุกระดับปริญญา 
ตอบสนองความตRองการแรงงานดRานสุขภาพ รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถนำไปใชRประโยชน.ในอุตสาหกรรม
ดังกลPาว โดยเฉพาะอยPางยิ่งการใชRประโยชน.ในชุมชน และการใหRบริการวิชาการที่สอดคลRองกับความตRองการของผูRเรียน ชุมชน
และสังคม สPงผลตPอการพัฒนาขีดความสามารถดRานการพยาบาลและการดูแลสุขภาพประชาชนของประเทศไดR ความสอดคลRอง
กับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยบูรพา มุPงสูPวิสัยทัศน.ของการเปIน “ขุมปZญญาตะวันออก” หรือ W.E. (Wisdom of 
the East) เพื่อการเปIนมหาวิทยาลัยหลักในภาคตะวันออก ที่เปIนที่พึ่งเพื่อการพัฒนาประเทศแบบมีสPวนรPวมกับทุกภาคสPวน
ดRวยองค.ความรูR วิทยาการ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปIนกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปwาหมายในภาคตะวันออก 
และมีสPวนรPวมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยPางยั่งยืน  ดังนั้น เพื่อใหRการดำเนินการที่กลPาวมาขRางตRนเปIนไป
ตามเปwาหมายที่มหาวิทยาลัยบูรพาต้ังไวR กระผมจึงไดRนำป[จจัย และขRอมูลที่กลPาวมาขRางตRน มาทำการวิเคราะห.ดRวยเครื่องมือ 
SWOT Analysis การวิเคราะห.ความไดRเปรียบเชิงกลยุทธ. (Strategic Advantage) และความทRาทายเชิงกลยุทธ. (Strategic 
Challenge) รวมทั้งความสามารถพิเศษขององค.กร (Core Competency) โดยใชRเครื่องมือ VRI (Value Rare Imitate) และนำไป
กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินการตลอดจนยุทธศาสตร.ของคณะพยาบาลศาสตร. พ.ศ.2566 – 2569 ดRวยเครื่องมือ 
TOWS Matrix Analysis 
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การวิเคราะห: SWOT Analysis ของคณะพยาบาลศาสตร: 
ป"จ

จัย
ภา

ยใน
 

Strength Weakness 
1) ได"รับการรับรองสถาบันการพยาบาลและการผดุงครรภRจากสภาการพยาบาล  
เปSนระยะเวลาสูงสุด 5 ปTการศึกษาต?อเนื่อง 2 วงรอบการประเมิน  
2) คณาจารยRมีความเชี ่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชา มีประสบการณRสอน 
ทั้งในและต?างประเทศ มีความกระตือรือร"นในการเรียนรู"และถ?ายทอด 
3) เปSนคณะฯที่นักเรียนมัธยมให"ความสนใจสมัครเข"าเรียนสูงสุด 5 อันดับแรก 
ติดต?อกันมากกว?า 10 ปT 
4) การบริการวิชาการ มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในประเทศและในระดับ
นานาชาติในร ูปแบบ Customized courses ม ีการบร ิการศูนย Rว ิจ ัยและ
ปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู"และพัฒนาเด็กเล็ก 
5) มีความร?วมมือและความสัมพันธRอันดีกับหลากหลายสถาบันทั้งในและ
ต?างประเทศ  
6) มีทุนต"นกล"าอาจารยRโดยการให"ทุนนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพเพื่อลด
ภาวะการขาดแคลนอาจารยRพยาบาล 
7) มีการนำเกณฑR EdPEx มาใช"ในการบริหารองคRกร มุ?งสู?ความเปSนเลิศ ทำให"
โครงสร"างองคRกรและการบริหาร มีมาตรฐาน และมีทิศทางที่ชัดเจน   
8) คณะฯ มีเงินสะสมปริมาณเพียงพอที่สามารถนำมาพัฒนาในมิติต?าง ๆ  ได" 

1) ความต?อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรรุ?นใหม?ที ่มีความ
เชี่ยวชาญ และผู"ดำรงตำแหน?งทางวิชาการ 
2) ระบบการบร ิหารทร ัพยากรบุคคลและการเตร ียม
ผู"บริหารรุ?นใหม?  
3) การจ ัดการความร ู "ย ังไม ?ม ีประส ิทธ ิภาพเพ ียงพอ 
เปSนอุปสรรคต?อการเรียนรู"ขององคRกร 
4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารไม?ครอบคลุม 
ส?งผลต?อการนำมาใช"ในการตัดสินใจของผู"บริหาร 
5) ผลงานวิจัยที่ได"รับการเผยแพร?ในวารสารระดับนานาชาติ 
มีปริมาณน"อยส?งผลต?อการพัฒนาองคRกรสู?การเปSนสถาบัน
ทางการศึกษาพยาบาลชั้นนำระดับนานาชาติ 
  

ป"จ
จัย

ภา
ยน

อก
 

Opportunity Threat 
1) ทำเลที ่ต ั ้งของคณะฯ อยู ?ในเขตพื ้นที ่การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) และอยู?ในแหล?งท?องเที่ยวสำคัญ 
2) ความต"องการแรงงานด"านสุขภาพ กับการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา
สนับสนุนโครงการพัฒนา EEC (อ ุตสาหกรรมการแพทยRครบวงจร และ 
อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา) 
3) เปSนวิชาชีพที่มีความต"องการสูงทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาคอาเซียน 
และเปSนสาขาขาดแคลน  
4) นโยบายจากหน?วยเหนือที่มุ ?งเน"นการพลิกโฉมของประเทศ (Reinventing 
the Nation) โดยการใช"ศักยภาพของมหาวิทยาลัย สร"างความรู"และนวัตกรรม
เพื่อขับเคลื่อนประเทศ โดยเน"นหลักสูตรที่ตรงตามความต"องการของผู"มีส?วนได"
ส?วนเสียและผู"จ"างงาน เน"นการเรียนรู"ตลอดชีวิต การปรับรูปแบบของการเรียน
และโครงสร"างหลักสูตรที่ตอบความต"องการของผู"เรียน  
5) นโยบายการบูรณาการแบบจตุรภาคี ระหว?างภาครัฐ เอกชน ชุมชน สังคม 
มหาวิทยาลัย และเครือข?ายต?างประเทศ เพื่อเลือกรับ พัฒนา และปรับใช"  
องคRความรู"และ เทคโนโลยีให"เหมาะสมกับบริบทของไทย  
6) มาตรการส?งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และการจัดสรร
งบประมาณของมหาว ิทยาล ัยบ ูรพา สนับสนุนทิศทาง เป Äาหมายและ 
การดำเนินงานของ คณะฯ 
7) ความก"าวหน"าของเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงาน 
8) ได"รับการสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต?างประเทศ 
สนับสนุนทุนการศึกษา/วิจัยแก?บุคลากรและนิสิตในทุกระดับ 

1) มีสถาบันการศึกษาที่เปÇดสอนในระดับปริญญาตรี และ
ระดับบัณฑิตศึกษาทางการพยาบาลในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทำให"
เกิดการแข?งขันในการได"รับผู"เรียน 
2) การสนับสนุนงบประมาณการผลิตพยาบาลเพิ ่มของ
รัฐบาลมีความไม?แน?นอน  
3) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ระเบียบบริหารการจัดการทุน
วิจัยของมหาวิทยาลัยที่มุ?งศูนยRรวมที่ส?วนกลาง ทุนวิจัย
ด"านวิทยาศาสตรR ว ิจ ัย และนวัตกรรม และต"องเปSน  
โครงการแบบบูรณาการมากขึ้นในสหสาขาวิชา รวมถึงการ
สนับสนุนทุนวิจัยของประเทศ ที่เน"นการในเชิงพาณิชยR  
6) การเปลี ่ยนแปลงรูปแบบของสภาวะทางสุขภาพและ 
การเจ็บปÉวย เช?น การระบาดของโรคอุบัติใหม? COVID 19 
โรคอุบัติซ้ำ และการเปลี่ยนแปลงภาวะวิกฤติด"านสุขภาพ 
เช?น ภัยพิบัติ ปäญหาจากภาวะวิกฤติทางสังคม ปäญหา
สุขภาพจิต การฆ?าตัวตาย ยังมีแนวโน"มเพิ่มขึ้น ส?งผลต?อ
การจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ  
7) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร"างประชากร สู?สังคมสูงวัย 
ประชากรวัยเด็กลดน"อยลง ส?งผลต?อการเตรียมความพร"อม
รูปแบบการดูแลสุขภาพในอนาคต รวมถึงจานวนผู"เรียนที่
เข"าสู ?ระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยที ่น"อยลง จึงเปSน
โอกาสที ่ส?งผลต?องบประมาณเพื ่อการบริหารจัดการใน
องคRกร 
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ความไดPเปรียบเชิงกลยุทธ:และความทPาทายเชิงกลยุทธ:ของคณะพยาบาลศาสตร: 
ดPาน ความไดPเปรียบเชิงกลยุทธ: ความทPาทายเชิงกลยุทธ: 

ดWานการศึกษา  SA1 การจัดการหลักสูตรที่ได"มาตรฐาน 
สากลและเปSนที่ต"องการของสังคม 
SA2 มีศูนยRการเรียนรู"และเทคโนโลยีการเรียน
การสอนที่ทันสมัย (Learning Resource 
Center และ Simulation Learning Center) 
SA3 เปSนสถาบันผลิตพยาบาลที่มีชื่อเสียง
ระดับชาติและนานาชาติ เปSนที่นิยมของผู"เรียน 
SA4 มีเครือข?ายที่เข"มแข็งทั้งภายในและ
ต?างประเทศ 

SC1 สภาวะการแข?งขันของสถาบันผลิตพยาบาลที่หลากหลาย  
เกิดการแย?งชิงผู"เรียน โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 
SC2 พฤติกรรมและความคาดหวังของผู"เรียนเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 
SC3 การนำเทคโนโลยีและกลยุทธRทางดิจิทัลเข"ามาใช"ในการ
วางรากฐาน เปÄาหมาย การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนขั้นตอนการ
ทำงานและวัฒนธรรมขององคRกร (Digital Transformation) 

ดWานการวิจัย SC4 การแสวงหาแหล?งทุนวิจัยจากภายนอก เพื่อสร"างรายรับ
ให"กับคณะฯ มีปริมาณน"อย 
SC5 การเปลี่ยนแปลงของนโยบายแหล?งทุนวิจัยภายนอก ทำให"
หลักเกณฑRการอนุมัติทุนวิจัยเปลี่ยนแปลงไป 
SC6 การพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพRในระดับนานาชาต ิ

ดWานการ
ปฏิบัติการ 

SA5 ทำเลที่ตั้งของคณะอยู?ในภูมิภาคตะวันออก 
พื้นที่ EEC และมีสภาพแวดล"อมในการเรียนรู"ที่ดี 

SC7 งบประมาณที่ได"รับจากรัฐบาล มีแนวโน"มลดลง 
SC8 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการ  

ดWานบุคลากร SA6 อาจารยRมีคุณวุฒิและมีความหลากหลาย
ครอบคลุมศาสตรRทางการพยาบาลทุกสาขาวิชา 

SC9 บุคลากรที่มีคุณวุฒิและประสบการณRจะเกษียณจำนวนมาก
ในเวลา 5 ปTข"างหน"า 
SC10 การแย?งชิงบุคลากรจากสถาบันคู?แข?ง  
SC11 การพัฒนาบุคลากรให"เกิดการปรับตัวและสามารถ
ปฏิบัติงานได"หลายหน"าที่ (Multi – Function)   

ดWานสังคม SA7 ความสัมพันธRที่ดีกับชุมชนที่สำคัญและ
หลากหลาย เช?น ชุมชนวิชาการ ชุมชนวิชาชีพ
ด"านการพยาบาล ชุมชนในภาคตะวันออก 

SC12 ปäญหาสุขภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลง เช?น ภัยพิบัติ  
โรคอุบัติใหม? 

 
 

สถานะทางการเงิน 
 

     
ภาพท่ี 2 สถานะทางการเงินคณะพยาบาลศาสตร. 

 
 



แนวคิด วิสัยทัศน- และแผนการบริหารคณะพยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลัยบูรพา 6 

วิสัยทัศน: (Vision) 
  “สถาบันแห*งการพลิกโฉมทางการศึกษาและวิจัยทางการพยาบาล เพื่อรับมือสภาวะสุขภาพที่ทEาทายอย*าง
ยั ่งย ืนและเปGนสากล” “ Transforming Nursing Education and Research, Responding to Health Care 
Challenges Internationally and Sustainably” หมายถึง สถาบันที่มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัยทางการพยาบาลท่ีมุ?งเน@นสภาวะสุขภาพที่ท@าทายคือ ศาสตรGผู @สูงอายุ (Aging) การดูแลสุขภาพ
ผู@ประกอบการ(Occupational Health) และการจัดการภาวะวิกฤตทางสุขภาพ (Health Crisis Management) และมี
ความเปaนสากลด@วยความร?วมมือกับองคGกรต?าง ๆ ท้ังในและต?างประเทศ  
 

กลยุทธ:การดำเนินการ (Strategies) “R-E-A-D-Y” 
1. Reinventing Nursing Curriculum by Enhancing Competencies Responding to Future Well– being 
2. Excellence Nursing Institute of International Research and Academic Services 
3. Advanced Nursing Instructors and Supporting Staffs 
4. Digital Transformation to Postmodern Education and Management  
5. Yield Managing System for Excellence 

 
ยุทธศาสตร:ที่ 1 พลิกโฉมหลักสูตรการผลิตบัณฑิตพยาบาล โดยพัฒนาขีดความสามารถในการแข*งขันเพื่อตอบสนอง
ความตEองการสุขภาวะท่ีดีในอนาคต: Reinventing Nursing Curriculum by Enhancing Competencies Responding 
to Future Well – being 
 การพลิกโฉมหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีศักยภาพเพิ่มเติมจากหลักสูตรที่มีอยูP พรRอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ี
ฉับพลัน ตรงตามความตRองการดRานสุขภาวะที ่ดี มีสมรรถนะเปIนไปตามมาตรฐานสภาการพยาบาล มีความสามารถ 
ในการแขPงขันในตลาดแรงงานพยาบาล เปIนที่ตRองการของกลุPมเปwาหมายในอุตสาหกรรมการแพทย.ครบวงจรและอุตสาหกรรม
การพัฒนาบุคลากรและการศึกษาของ EEC และสPงมอบคุณคPาสูPสังคม โดยมีกลยุทธ.การดำเนินงานดังน้ี  
 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและตอบสนองความตRองการของผูRเรียนและตลาดแรงงานพยาบาลยุคใหมP
ดRวยแนวคิด Demand Driven Curriculum โดยใชRวัตถุประสงค.เชิงกลยุทธ. Customized Course ดังน้ี 
  1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมPท่ีนอกเหนือจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 หลักสูตร คือ  

1) หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท (พยาบาลศาสตรบัณฑิตและปริญญาโทวิทยาการสารสนเทศ)  
2) หลักสูตรปริญญาโทสองปริญญา (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตกับวิทยาการสารสนเทศ) 
3) หลักสูตรปริญญาโทสองปริญญา (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตกับการจัดการธุรกิจ) 
  (โดยหลักสูตรท่ี 2 อยูPระหวPางการรPางหลักสูตร) 

  1.2 จัดทำหลักสูตรระบบ Credit bank ภายในปm พ.ศ. 2566 หลักสูตรอบรมระยะสั้น อยPางนRอย 10 หลักสูตร
และหลักสูตรแบบ Credit transfer from non-degree to Bachelor’s degree จำนวน 3 หลักสูตร 
 2. รักษาคุณภาพและมาตรฐานการรับรองสถาบันการพยาบาลและการผดุงครรภ.จากสภาการพยาบาลเปIนระยะเวลา
สูงสุด 5 ปm รวมทั้งพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรจากจํานวน 10 หลักสูตรที่ไดRผลการประเมินหลักสูตรระดับ 5  (ระดับสูงสุด7) 
จํานวน 1 หลักสูตร และไดRผลการประเมินระดับ 4 จํานวน 9 หลักสูตร ใหRไดRรับผลการประเมินระดับ 5 ทุกหลักสูตร และไดRรับ
การรับรองระดับหลักสูตรดRวยระบบ AUN QA ระบบนานาชาติ อยPางนRอย 5 หลักสูตรในระยะเวลา 4 ปm 
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 3. รักษามาตรฐานหลักสูตรพยาบาลทุกระดับ (Hard Skill) เสริมสรRางทักษะที่สPงเสริมคุณภาพของบัณฑิต เชPน ทักษะ
ดิจิทัล ภาษาตPางประเทศ ทักษะศตวรรษท่ี21 รวมทั ้งอัลักษณ.ของการพยาบาลโดยใชRชุมชนเปIนฐานและการดูแล 
ขRามวัฒนธรรม และการดูแลสุขภาพเวชศาสตร.ใตRน้ำ (Soft Skill) เพ่ือเพ่ิมความไดRเปรียบในการแขPงขันใหRกับบัณฑิต 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื ่อการเรียนรู R (Advanced Technology for Education) รวมท้ัง
นวัตกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนใหRมีความทันสมัย เสริมสรRางประสบการณ.การเรียนรูRของนิสิต และศูนย.สนับสนุนการ
เร ียนรู RและการใชRช ีว ิต (Student Well-being Center) ประกอบดRวย 1) Advanced Learning Resource System 
Center (ALRSC) โดยใช R  FON Smart Learning Resource Center 2) Intelligence Executive Information System 
(IEIS) โดยใชR Smart Student Dashboard 
 5. พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการเรียนรูRดRวยตนเองของนิสิต เพิ่มชPองทางการติดตPอและลดชPองวPาง (Gap) ระหวPาง
คณาจารย.กับนิสิต และระบบติดตามประเมินผลดRานการศึกษาของนิสิตที่ตPอเนื่องดRวย Smart Student Dashboard และ
สามารถนำผลการประเมินมาวิเคราะห.เพ่ือสPงเสริมและพัฒนาสมรรถนะใหRแกPนิสิต 
 6. การสรRางความผูกพันรPวมกันระหวPางคณะฯ กับศิษย.ป[จจุบันและศิษย.เกPา (Student & Alumni Engagement)  
เพื่อเพิ่มความเขRมแข็งและความไดRเปรียบการแข็งขันในตลาดแรงงานพยาบาลดRวย Action Plan ดังนี้ 1) Reform Student 
council 2) Student Well-being Center 3) Alumni engagements 
 

ยุทธศาสตร:ที่ 2 สถาบันการพยาบาลที่เปGนเลิศดEานงานวิจัยและการใหEบริการวิชาการในระดับสากล: Excellence 
Nursing Institute of International Research and Academic Services 
 สPงเสริม ผลักดัน ยกระดับการทำวิจัย การบริการวิชาการ และการสรRางนวัตกรรม เพื ่อเปIนกลไกที ่สำคัญตPอ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมดRานสุขภาพที่มอบคุณคPาใหRกับสังคมในทุกระดับ เปIนที่ยอมรับในระดับสากล สรRางความรPวมมือ 
กับกลุNมอุตสาหกรรมเปWาหมายและองค.กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการทำงานวิจัยรPวมกันและการไดRมาซึ่งทุนสนับสนุนวิจัย 
พัฒนานักวิจัยดRานการพยาบาลใหRมีสมรรถนะสูงอยPางตPอเนื่อง โดยมีระบบสนับสนุนการทำวิจัยแบบครบวงจรที่มีความทันสมัย 
และยกระดับการบริการวิชาการของคณะฯท้ังระดับชาติและนานาชาติตามความตRองการของผูRเรียน โดยดำเนินการ ดังน้ี 
 1. พัฒนาระบบ FON BUU Research Support Center สนับสนุนและผลักดันการทำวิจัยของคณะฯ และเปIน
แหลPงขRอมูลท่ีมีเครื ่องมือรองรับการทำวิจัยดRานการพยาบาลที ่มีความทันสมัย สรRาง character ของนักวิจัยในเชิง 
Performance Base ของนักวิจัยของคณะฯ ใหRมีความเช่ียวชาญอยPางตPอเน่ือง โดยเป\ดศูนย.วิจัยและนวัตกรรมครบวงจร ในปm 2565  
 2. การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกดRวยการบูรณาการความรPวมมือแบบพหุภาคี ระหวPางภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และเครือขPายทั้งในและตPางประเทศ ในการสรRางงานวิจัยรPวมกันและการไดRมาซึ่งทุนวิจัยจาก
ภายนอก โดยมีเปwาหมายการไดRรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากภายนอก 15 ลRานตPอปm ทั้งนี้เนRนการทำการวิจัยใน 3 ประเด็น 
ท่ีคณะฯ กำหนดไวRคือ ศาสตร.ผูRสูงอายุ การดูแลสุขภาพผูRประกอบการ และการจัดการภาวะวิกฤตทางสุขภาพ ท่ีมีความทันสมัย
และสรRางคุณคPาเปIนท่ีประจักษ.ตPอสังคม เปIนท่ีตRองการของกลุPมเปwาหมายในอุตสาหกรรมการแพทย.ครบวงจร และนานาชาติ 
 3. เพิ่มศักยภาพการผลิตผลงานวิจัยทางดRานสุขภาพและพัฒนานวัตกรรมดRานการพยาบาลสนับสนุนระบบสุขภาพ 
ที่มุPงเนRนความทRาทายในระดับนานาชาติ โดยกำหนดเปwาหมายไดRบทความวิจัยจากงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสPงบทความวิจัย
เพ่ือการตีพิมพ.ในวารสาร Q1 และ Q2 จำนวน 15 เร่ืองตPอปm Q3 และ Q4 จำนวน 30 เร่ืองตPอปm 
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 4. จ ัดตั ้งศ ูนย.การเร ียนรู R  Well-being Community Ecosystem เพื ่อความยั ่งย ืนของระบบนิเวศในชุมชน  
“อยูP ดี มีสุข” เป\ดศูนย. Excellence center เพื่อสุขภาวะของชุมชนในเครือขPายระดับชาติ/นานาชาติ อยPางนRอย 3 ศูนย. 
ประกอบดRวย 1) ศูนย.ความเปIนเลิศดRานการจัดความรูRและนวัตกรรมดRานสุขภาพผูRสูงอายุของภาคตะวันออก 2) ศูนย.วิชาการ
ดRานยาเสพติดและศูนย.กลางของภาคีเครือขPายในการสรRางชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติด ภาคตะวันออก และ 3) ศูนย.การดูแล
สุขภาพผูRประกอบการภาคตะวันออก 
 5. จัดบริการวิชาการท่ีเปIนความตRองการของกลุPมลูกคRาและกลุPมอุตสาหกรรมเปwาหมายใน EEC พรRอมท้ังขยายเครือขPาย
ไปยัง รพ. ตPางๆ ทั้ง รพ.รัฐ และ รพ.เอกชนเพื่อเปIนการสรRางรายไดRใหRกับคณะฯ ที่นอกเหนือจากคPาบำรุงการศึกษา โดยมุPงเนRน
การ Reskill Upskill และ New Skill ใหRผูRเรียน โดยการเป\ดหลักสูตรดังนี้ 1) การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง (หลักสูตร 4 
เดือนและ 6 เดือน) จำนวนอยPางนRอย 9 หลักสูตร 2) การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูRชPวยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปm) 3) 
หลักสูตรอบรมระยะสั้น (short course) อื่น ๆ ในศาสตร.ที่อาจารย.มีความเชี่ยวชาญทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตร
นานาชาติ อยPางนRอยปmละ 5 โครงการ 4) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติกับสถาบันเครือขPายใน 3 ประเด็นหลักของคณะฯ 
ไดRแกP ศาสตร.ผูRสูงอายุ การดูแลสุขภาพผูRประกอบการ และการจัดการภาวะวิกฤตทางสุขภาพ อยPางนRอย 3 คร้ังภายในปm 2569 
 
ยุทธศาสตร:ที่ 3 พัฒนาเพิ่มศักยภาพคณาจารยoและบุคลากร รวมทั้งการผลิตบุคลากรคุณภาพสนองความตEองการของ
อุตสาหกรรมดEวย concept "Advanced Nursing Instructors and Supporting Staffs" 
 พัฒนาบุคลากรทุกชPวงวัย ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรในทุก ๆ ดRาน โดยเฉพาะอยPางย่ิง
ศักยภาพและสมรรถนะดRานการวิจัยและการสรRางนวัตกรรม ที่ตอบโจทย.กลุPมอุตสาหกรรมเปwาหมายและการพัฒนาประเทศ
และ EEC สPงเสริมการเรียนรูRตลอดชีวิต และตPอยอดการบริการทางวิชาการที่สอดคลRองกับความตRองการของประเทศและ
ผูRใชRบริการ รวมท้ัง EEC ดRวยการบูรณาการรPวมกันกับภาคีผูRประกอบการและชุมชน มีเปwาประสงค.การดำเนินการ ดังน้ี 
 1. พัฒนาระบบ Human Resource Development (HRD) and Human Resource Management (HRM) 
ใหRมีประสิทธิภาพมากข้ึนดRวยนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย.มืออาชีพเพ่ือใหRสอดคลRองกับยุทธศาสตร.ของมหาวิทยาลัย 
 2. ผลักดัน กำหนดมาตรการเพิ่มคุณวุฒิของคณาจารย. โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอกมากขึ้น โดยตั้งเปwาหมายเพิ่มข้ึน 
รRอยละ 10 ตPอปm และกำหนดท่ีรRอยละ 80 ในปm 2569 (ป[จจุบันรRอยละ 50 จากการเกษียณอายุการปฏิบัติงาน) 
 3. สPงเสริม สนับสนุนและผลักดัน การพัฒนาอาจารย.สูPความเปIนเลิศดRานการสอนอยPางมืออาชีพดRวยระบบมาตรฐาน 
โดยมุPงเนRนใหRอาจารย.ไดRรับการรับรองสมรรถนะการสอนดRวยระบบ UK PSF อยPางนRอย 20 คน ภายในปm 2565 และตั้งเปwา 
ใหRอาจารย.ไดRรับการรับรองสมรรถนะการสอนดRวยระบบ UK PSF รRอยละ 80 ภายในปm 2569 
 4. ผลักดันการเพิ่มสัดสPวนอาจารย.ใหRดำรงตำแหนPงทางวิชาการสูงขึ้น โดยมีเปwาหมายรRอยละ 75 ของอาจารย.มีตำแหนPง
ทางวิชาการในปm 2569 โดยมีเคร่ืองมือสนับสนุนจาก FON BUU Research Support Center และจัดระบบพ่ีเล้ียงสนับสนุน 
(Mentor) รวมท้ังระบบการใหRรางวัลสนับสนุน 
 5. จัดระบบสนับสนุนและสPงเสริมใหRบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการไดRรับการเลื่อนตำแหนPงชำนาญการ จำนวน 5 คน 
ภายในปm 2565 และเพิ่มขึ้นปmละ 2 คน ตั้งแตPปm 2566-2568 และตำแหนPงชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 คน ในปm พ.ศ.2569  
(อยูPระหวPางดำเนินการ)  
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 6. จ ัดทำ Individual Development Plan (IDP) ส Pงเสร ิมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั ้งคณาจารย.และ 
สายสนับสนุนโดยจัดทำแผนรายบุคคลใหRมีสมรรถนะตามตำแหนPงที่มหาวิทยาลัยกำหนด เชPน การพัฒนาผูPบริหารรุNนใหมN  
เพื่อเตรียมการในการทดแทนบุคลากรที่ใกลRเกษียณอายุราชการ กระบวนการสนับสนุนบุคลากรที่เขPาทำงานใหมN โดยจัดใหRมี
การอบรมพ้ืนฐาน และการฝ≠กหัดและเพ่ิมทักษะการทำงานแบบ On the Job Training  
 7. ปรับปรุงสภาพแวดลRอมในการทำงาน ภายใตRแนวคิด Happy and Safety Workplace ดRวยการปรับปรุงสถานท่ี
ทำงานใหRเปIนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมท้ังการสPงเสริมสุขภาพ โดยจัดต้ังศูนย.การปรึกษาดRานสุขภาวะ
ในการทำงาน 
 

ยุทธศาสตรoที ่ 4 พัฒนาระบบการสนับสนุนการปฏิบัติการองคoรวมของคณะฯ ดEวย Digital Technology: "Digital 
Transformation to Post modern Education and Management " 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อการบูรณาการดRานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ  
การจัดการทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการของคณะฯ เขRาดRวยกันและจัดทำเปIนระบบสารสนเทศมุPงสูPการเปIน Digital 
Faculty โดยมีเปwาประสงค. ดังน้ี  
 1. จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรูR FON BUU Smart Learning Resource Center เพื่อพัฒนาศูนย.การเรียนรูR
ขั ้นสูงดRานการปฏิบัติการทางการพยาบาลสำหรับนิสิตทุกระดับ โดยจะดำเนินการเป\ดใหRบริการการเรียนการสอนดRวย 
Simulation ที่จำลองสถานการณ.เสมือนจริง 5 รายวิชา ในปm 2565 ทั้งนี้จัดใหRมี scenario สำหรับจัดการเรียนการสอน จำนวน 
25 เรื่องตPอภาคการศึกษา นอกจากนั้นแลRว ยังตั้งเปwาสรRางรายไดRจากการใหRบริการหRองปฏิบัติการทางการพยาบาลเสมือนจริง
จากบุคคลภายนอก/หนPวยงานภายนอก 1 แสนบาทตPอปm ภายในปm 2566 และ มีรายไดR เพ่ิมข้ึน 1 ลRานบาท/ปm ภายในปm 2567 
 2. พัฒนาระบบสนับสนุนการทำวิจัย FON BUU Research Support Center เพ่ือสนับสนุนและใหRบริการ คำปรึกษา
ในการทำวิจัยแบบครบวงจรแกP อาจารย. นิสิต และ บุคลากร ดRวยการบริการเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกตPาง ๆ ในการ
ทำวิจัย รวมท้ังใหRการสนับสนุนผลิตผลงานตีพิมพ.และนวัตกรรมในระดับนานาชาติ ไดRคุณภาพตามมาตรฐาน Gold standard  
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ Intelligence Executive Information System 
(IEIS) ดRวยการพัฒนาระบบฐานขRอมูลกลาง (Centralized Data) เพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศและขRอมูลที่สำคัญของคณะฯ 
เพื่อการบริหารจัดการอยPางมีประสิทธิภาพ ประกอบดRวย Smart Strategic Dashboard ซึ่งเปIนการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติเชิงกลยุทธ.และการประกันคุณภาพการศึกษา และ Smart Student Dashboard ซึ่งเปIนระบบติดตามประเมินผล
ดRานการศึกษาของนิสิต  
 
ยุทธศาสตรoที่ 5 การพัฒนาสู*องคoกรแห*งความเปGนเลิศดEานการบริหารจัดการดEวย concept “Yield Managing System 
for Excellence” 
 พลิกโฉมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสูPความเปIนเลิศ (Performance Excellence) ดRวยการกำหนดวิสัยทัศน.
และกลยุทธ. กระบวนการทำงานท่ีสอดคลRองกับการเปล่ียนแปลงอยPางพลิกโฉมในป[จจุบัน รวมท้ังสอดคลRองกับแผนยุทธศาสตร.
และแผนพัฒนาความเปTนเลิศของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2566 – 2570 รวมทั้งมีโครงสรRางองค.กรที่มีความยืดหยุPน
คลPองตัว ปรับตัวไดRรวดเร็วตามสภาวะการณ. มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดR สPงผลการดำเนินงานที่เปIนประโยชน.ของ
คณะพยาบาลศาสตร.อยPางย่ิงและสPงผลตPอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มีเปwาประสงค. ดังน้ี 
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 1. จัดทำแผนกลยุทธ.ในการบริหารและพัฒนาคณะฯ โดยนำเกณฑ.คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปIนเลิศ 
(EdPEx) มาเปIนแนวทางในการดำเนินงาน โดยกำหนดคPาเปwาหมายไดRคะแนน EdPEx 300 ภายในปm 2567 และ TQC Winner 
ในปm 2569 
 2. พัฒนาและปรับปรุง Work system & Work process ที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการออกแบบระบบงาน และ
กระบวนการทำงานภายใน รวมท้ังมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานตาม Service Level Agreement 
 3. พัฒนาแนวทางการบริหารงานตามแนวทาง AGILE ลดขั้นตอนงานที่ซ้ำซRอน เพิ่มประสิทธิภาพดRวยการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลเขRามามีบทบาทในการบริหารจัดการ 
 4. เพิ่มการสื่อสารเชิงนโยบาย และการสรRางความเขRาใจภายในคณะฯ เพื่อเสริมสรRางความเขRาใจของบุคลากรทุกระดับ
และลดชPองวPางระหวPางผูRบริหารและบุคลากร 
 5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดการ/จัดสรรงบประมาณใหRมีความรัดกุม และทั่งถึงทุกสPวนของคณะฯ และนำ
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรPงใส การดำเนินงานของหนPวยงานภาครัฐ (ITA) มาปรับใชRในการบริหารจัดการ 
 6. พัฒนาแผนกลยุทธ.ทางการเงินใหRมีประสิทธิภาพ แสวงหารายไดRเพิ่มเติมจากชPองทางอื่น ๆ ที่มิใชPคPาบำรุงการศึกษา 
เชPน การวิจัยและการบริการทางวิชาการรูปแบบตPาง ๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของคณาจารย.เพื่อสรRางความมั่นคง
ทางการเงินใหRกับคณะเพ่ิมข้ึน 
 7. สรRางเครือขPายความรPวมมือกับหนPวยงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เพิ่มความสัมพันธ.อันดีเพื่อประโยชน.ของคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย มุPงสูPการเปIน “ขุมปZญญาตะวันออก” รวมท้ังสรRางเครือขPายภายนอก โดยเนRนกลุPมเปwาหมายในอุตสาหกรรม
การแพทย.ครบวงจรและอุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา เพื่อใหRไดRมาซึ่งความรPวมมือในการทำวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ และความไดRเปรียบในตลาดแรงงานพยาบาล เพิ่มชPองทางที่หลากหลายใหRกับบัณฑิตพยาบาล ในการทำงานและ
เปIนกำลังในการพัฒนาวิชาชีพตPอไป 
 



 
ยุทธศาสตร*คณะพยาบาลศาสตร* มหาวิทยาลัยบูรพา ป9 2565 - 2569  

ท่ีสอดคล)องและสอดรับกับยุทธศาสตร7ชาติ 20 ป> ยุทธศาสตร7 อววน. แผนยุทธศาสตร7มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 – 2567 
และแผนพัฒนาความเปNนเลิศของมหาวิทยาลับบูรพา พ.ศ. 2566 – 2570 
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แผนปฏิบัติการและตัวช้ีวัด  

ยุทธศาสตร*/แผนปฏิบัติการ 
/กิจกรรม/ โครงงาน 

ตัวชี้วัด/เกณฑ* 
การประเมิน 

เปDาหมาย 
กลยุทธ* เดือนที ่

12 
เดือนที ่

24 
เดือนที ่

36 
เดือนที ่

48 
1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเรื่องผลการสอบ 
ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล 

รGอยละของบัณฑิตที่สอบผHานการขอขึ้นทะเบียนฯ  ในรอบ 1 ปK หลัง
สำเร็จการศึกษา (ตามเกณฑSสภาการพยาบาล) 

รGอยละ 
100 

รGอยละ 
100 

รGอยละ 
100 

รGอยละ 
100 

- Reinventing Nursing Curriculum 
by Enhancing Competencies 
Responding to Future Well– 
being 
- Advanced Nursing Instructors 
and Supporting Staffs 
- Digital Transformation to 
Postmodern Education and 
Management 

2. การพัฒนาการยกระดับคะแนนการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

รGอยละจำนวนหลักสูตรที่มีผลการประเมิน AUN ไมHนGอยกวHา 5 คะแนน 70 80 
 

 

100 
 

100 

จำนวนหลักสูตรที่มีผลการประเมิน AUN QA Inter  
ไมHต่ำกวHา 4 คะแนน 

1 2 2 2 

3. การเพิ่มคุณภาพบัณฑิตจากการประเมินโดย
ผูGใชGบัณฑิต 

คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพบัณฑิตจากผูGใชGบัณฑิตของนิสิตทุก
ระดับ  

มากกวHา 
4.5 

มากกวHา 
4.5 

มากกวHา 
4.5 

มากกวHา 
4.5 

4. การเพิ่มจำนวนนิสิตทุกระดับ - จำนวนนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตร ภาษาอังกฤษ) 30 30 30 30 
 - รGอยละของจำนวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปáนไปตามแผนการรับ

นิสิต   
รGอยละ 

60 
รGอยละ 

70 
รGอยละ 

80 
รGอยละ 
100 

 - จำนวนนิสิตปริญญาโท (นานาชาติ) ที่ประเทศจีน 40 คน 50 คน 55 คน 60 คน 
 - จำนวนนิสิตหลักสูตร 2 ปริญญา     
 (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตกับวิทยาการสารสนเทศ)  15 คน 20 คน 20 คน 30 คน 
 (พยาบาลศาสตรบัณฑิตและปริญญาโทวิทยาการสารสนเทศ)  20 คน 20 คน 30 คน 30 คน 
 (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตกับการบริหารและจัดการธุรกิจ) 15 คน 20 คน 25 คน 30 คน 

5. การเพิ่มอัตราสHวนเงินทุนวิจัยตHออาจารยS/ 
คน/ปK 

จำนวนเงินทุนวิจัยตHออาจารยS/คน/ปK (บาท) 200,000 250,000 275,000 300,000 - Excellence Nursing Institute of 
International Research and 
Academic Services 
 

6. การเพิ่มจำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพSใน
วารสารนานาชาต ิ

จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพSในวารสาร วิชาการนานาชาต ิ Q1-Q2 
15 

Q3-Q4 
30 

Q1-Q2 
15 

Q3-Q4 
40 

Q1-Q2 
20 

Q3-Q4 
45 

Q1-Q2 
20 

Q3-Q4 
50 



แนวคิด วิสัยทัศน- และแผนการบริหารคณะพยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลัยบูรพา 13 

ยุทธศาสตร*/แผนปฏิบัติการ 
/กิจกรรม/ โครงงาน 

ตัวชี้วัด/เกณฑ* 
การประเมิน 

เปDาหมาย 
กลยุทธ* เดือนที ่

12 
เดือนที ่

24 
เดือนที ่

36 
เดือนที ่

48 
7. การเพิ่มแหลHงทุนวิจัยจากภายนอกหนHวยงาน สัดสHวนของแหลHงทุนจากภายนอกตHอภายในหนHวยงาน  55:45 60:40 65:35 

 
70:30 

 
- Customized course 

8. การสรGางรายไดGจากการบริการวิชาการ  รายไดGสุทธิจากการบริการวิชาการตHอปK (บาท) 
 

1.5 ลGาน 2 ลGาน 2.25 ลGาน 2.5 ลGาน - Digital Transformation to 
Postmodern Education and 

9. จัดตั้งศูนยSความเปáนเลิศทางการพยาบาล 
(Nursing Excellence Center) เพื่อตอบสนอง
ความตGองการของผูGใชGบริการในเขตพื้นที่ภาค
ตะวันออก 

จำนวนศูนยSความเปáนเลิศทางการพยาบาล  
 

1 1 1 1 Management 

10. การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ 

จำนวนครั้งของการจัดประชุมวิชาการ ระดับชาติ 
1 ครั้ง 

นานาชาติ 
1 ครั้ง 

ระดับชาติ 
1 ครั้ง 

นานาชาติ 
1 ครั้ง 

 

11. การเพิ่มสัดสHวนคุณวุฒิอาจารยSระดับ
ปริญญาเอก 

รGอยละอาจารยSที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก   60 65 70 80 - Advanced Nursing Instructors 
and Supporting Staffs 
- Yield Managing System for 
Excellence 
- Digital Transformation to 
Postmodern Education and 
Management 

12. อาจารยSไดGรับการรับรองสมรรถนะ UK PSF 
Certification 

จำนวนอาจารยSไดGรับการรับรอง UK PSF ตั้งแตHระดับ Fellow  
   

10 20 30 40 

 จำนวนอาจารยSที่ผHานการรับรอง UK PSF ตั้งระดับ Senior 2 5 5 10 
13. การเพิ่มตำแหนHงทางวิชาการของคณาจารยS จำนวนอาจารยSยื่นขอตำแหนHงทางวิชาการ ผศ.10 คน 

รศ. 5 คน 
 

ผศ.10 คน 
รศ. 5 คน 

 

ผศ.10 คน 
รศ. 5 คน 
ศ.  1 คน 

ผศ.10 คน 
รศ. 5 คน 
ศ.  1 คน 

14. การเพิ่มจำนวนอาจารยSประจำใหGมีสัดสHวน
เพยีงพอเปáนไปตามเกณฑSสภาวิชาชีพ 

จำนวนอาจารยSใหมHที่รับเพิ่ม (ทุนตGนกลGาอาจารยS) 
จำนวนอาจารยSผูGทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญพิเศษ (ตั้งแตH รศ.ขึ้นไป) 

10 คน 
5 คน 

10 คน 
5 คน 

10 คน 
5 คน 

10 คน 
5 คน 

15. การเพิ่มตำแหนHงของสายสนับสนุน จำนวนสายสนับสนุนที่ยื่นขอตำแหนHง 
-  ระดับชำนาญการ 

 
5 คน 

 
3 คน 

 
3 คน 

 
3 คน 

 -  ระดับชำนาญการพิเศษ 1 คน 1 คน 3 คน 3 คน  
 -  ระดับเชี่ยวชาญ - - 1 คน 1 คน  



แนวคิด วิสัยทัศน- และแผนการบริหารคณะพยาบาลศาสตร- มหาวิทยาลัยบูรพา 14 

ยุทธศาสตร*/แผนปฏิบัติการ 
/กิจกรรม/ โครงงาน 

ตัวชี้วัด/เกณฑ* 
การประเมิน 

เปDาหมาย 
กลยุทธ* เดือนที ่

12 
เดือนที ่

24 
เดือนที ่

36 
เดือนที ่

48 
16. การทำวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ณ 
มหาวิทยาลัยในตHางประเทศ 

จำนวนอาจารยSที่เขGารHวมโครงการวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (คน) 1 2 2 2  

17. พัฒนาแผนกลยุทธSการเงินและงบประมาณ
ใหGมีประสิทธิภาพ 

รGอยละของจำนวนเงินสะสมเทียบกับปKกHอนหนGา  เพิ่มขึ้น
รGอยละ 

20 

เพิ่มขึ้น
รGอยละ 

25 
 

เพิ่มขึ้น
รGอยละ 

30 
 

เพิ่มขึ้น
รGอยละ 

35 

 

18. การบริหารจัดการตามเกณฑS EdPEx คะแนน EdPEx 225 TQC 
Award 

TQC + 
Award 

TQA 
Award 

 

19. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนำไปสูH
องคSกรดิจิตอล (Digital Faculty) 

รGอยละของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงสมบูรณSและ มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามพันธกิจของคณะฯ  

รGอยละ 
80 

รGอยละ 
90 

รGอยละ 
100 

-  

20. พัฒนาระบบการจัดการความรูG - จำนวนบุคลากรตGนแบบดGานการจัดการความรูG 10 คน 10 คน 10 คน 10 คน  
สูHองคSกรแหHงการเรียนรูG - จำนวนกระบวนการแบHงปñนความรูGผHานชHองทางการเรียนรูGแบบ

ผสมผสาน (Blended Learning Chanel) 
5 ชHองทาง 5 ชHองทาง 5 ชHองทาง 5 ชHองทาง  

 - จำนวนบัญชีความรูGที่จำเปáน/ ความรูGที่เปáนเลิศ 5 เรื่อง 5 เรื่อง 10 เรื่อง 10 เรื่อง  
 - จำนวนแผนการนำความรูGไปใชGในวิถีการปฏิบัติงานขององคSกร 

(Knowledge-Based Organization) 
5 แผน 5 แผน 5 แผน 5 แผน  

 




