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รายงานติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย
ประจําปีการศึกษา 2561
รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)
...................................
ผลการดํ า เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ พบว่ า
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารดํ า เนิ น งานและผลั ก ดั น ให้ ห น่ ว ยงานมี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด และเป้ า หมายของ
การดําเนินการ
ในการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดได้กําหนดกรอบของการประเมินตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ฯ ประจําปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีทั้งหมด 55 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประกอบด้วย 16 ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อ
รับใช้สังคมประกอบด้วย 14 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

สั่งสม สืบสาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

บริการจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 12 ตัวชี้วัด

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 1

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ ไ ด้ ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลตามแผนกลยุ ท ธ์ ร ะดั บ
มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 ซึ่งดําเนินการตามแผนมาเป็นระยะเวลา 12 เดือน จึงได้มีการ
ติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
ตามรายละเอียดดังนี้
1. ความสําเร็จของการดําเนินงานภาพรวมตามแผนกลยุทธ์
จากการดํ า เนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตั ว ชี้ วั ด ตามประเด็ น
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน 55 ตัวชี้วัด โดยในปีการศึกษา 2561 มีผลการดําเนินงาน
ในรอบ 12 เดือน (เดือนสิงหาคม 2561 – เดือนกรกฎาคม 2562) ในภาพรวมของตัวชี้วัดที่มีผลดําเนินการ
คือ 50 ตัวชี้วัด สามารถบรรลุเป้าหมาย 43 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 86.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 14.00 ซึ่งถ้าจะสะท้อนถึงการดําเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ
การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดรวมทั้งสิ้น 44 หลักสูตร ประกอบด้วย
ระดับปริญญาตรี 33 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 9 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร โดยมี
นักศึกษาทั้งหมด 8,361 คน ระดับปริญญาตรี 8,045 คน ระดับปริญญาโท 186 คน ระดับปริญญาเอก 32
คน และประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 98 คน มีนักศึกษาใหม่ 2,065 คน เป็นระดับปริญญาตรี 1,858 คน
ระดั บ ปริ ญ ญาโท 97 คน และระดั บ ปริ ญ ญาเอก 12 คน และประกาศนี ยบั ตรผู้ ช่ วยพยาบาล 98 คน
บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ โ ดดเด่ น ตามอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัย ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาได้รับรางวัลทางวิชาการจากองค์กรภายนอก 12 รางวัล และเข้าร่วม
กิจกรรมที่สําคัญ ๆ อีกเป็นจํานวนมาก
จํานวนคณาจารย์ทั้งหมด 457 คน มีสัดส่วนคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : ปริญญาโท :
ปริญญาเอก เท่ากับ 0.5 : 6.5 : 3.0 โดยมีอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 30.42 และมีอาจารย์ที่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 21.01
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยได้มีการตกลงความร่วมมือทาง
วิ ช าการกั บมหาวิ ท ยาลั ยในต่ า งประเทศ จํ า นวน 80 มหาวิท ยาลั ย และมี ดํา เนิ น การตามข้อ ตกลง 39
มหาวิทยาลัย
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2) ด้านการวิจัย
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมี งานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น 58 เรื่อง จํานวนเงิน 12,846,491.97บาท เมื่อพิจารณาจาก
เป้าหมายของสัดส่วนงบประมาณงานวิจัยต่ออาจารย์ประจําแต่ละกลุ่มวิชา จําแนกเป็น
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป้าหมาย 1 : 60,000 บาท ผลการดําเนินงาน
1 : 48,057.73 บาท
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป้าหมาย 1 : 50,000 บาท ผลการดําเนินงาน
1 : 31,418.99 บาท
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป้าหมาย 1 : 25,000 บาท ผลการดําเนินงาน
1 : 23,620.07 บาท
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ จํานวน 235 เรื่อง หรือ ร้อยละ 51.42 ต่อ
อาจารย์ประจํา
3) ด้านบริการวิชาการ
ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยฯ มีโครงการบริการวิชาการที่ไม่มีรายได้และมีรายได้ทั้งสิ้น
49 โครงการ ซึ่งรายได้จากการให้บริการวิชาการ จํานวน 36,438,028.45 บาท และมีโครงการที่บูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอน งานวิจัย จํานวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.19
4) ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ในปีการศึกษา 2561 มีโครงการที่มีการเผยแพร่กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/
ไทย-จีน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จํานวน 5 โครงการ
2. ข้อเสนอแนะประเด็นการพัฒนามหาวิทยาลัย
1. ผลงานทางวิชาการน้อย มอบหมายให้คณะทําแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพในการสร้างผลงานทางวิชาการในแต่ละคณะ มีการติดตามเป็นระยะๆ พร้อมรายงานในที่ประชุม
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
2. อัตราการตกออกของนักศึกษาค่อนข้างสูง มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้คณะวิชามีระบบการ
ดูแลนักศึกษาเพื่อลดการตกออก
2.1 รูปแบบการเรียนในอุดมศึกษา การเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
2.2 การใช้ชีวิตประจําวัน
2.3 มีระบบการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
2.4 รายงานในที่ประชุมผู้บริหารของคณะในจํานวนแนวโน้มที่นักศึกษาจะตกออกเพื่อร่วมกัน
ป้องกันการตกออกของนักศึกษา
2.5 จัดสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะเพื่อการป้องกันการตกออกของนักศึกษา
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ตารางที่ 1 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชีว้ ัดและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 รอบ 12 เดือน (1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการจัดทําแผนและการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 2561 ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ โดยมี
ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2561 ซึ่งภาพรวมของตัวชี้วัดที่มีผลดําเนินการคือ 50 ตัวชี้วัด สามารถบรรลุเป้าหมาย 43 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 86.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 7 ตัวชี้วัด
คิดเป็นร้อยละ 14.00 โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
จํานวนตัวชี้วัด
ปี 2561

ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

1

5

สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ ดําเนินชีวติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรูเ้ พื่อรับ
ใช้สังคม
ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการ
มีส่วน
ร่วมของชุมชน
สั่งสม สืบสาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

6

บริการจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล

2
3
4

รวมทั้งสิ้น
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16

ผลการดําเนินงาน
ไม่บรรลุ
บรรลุ เป้าหมาย
เป้าหมาย
14
2

12

10

2

3

2

1

4

4

-

6

6

-

9

7

2

50

43

7
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ตัวชี้วัดที่รอผลดําเนินการ
เป้าหมายปี 2561
ผลการดําเนินงาน
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
คุณธรรม 6 ประการ ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
1 ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอบผ่านการวัด
ร้อยละ
55
รอผล
ยังไม่มีผลดําเนินการ
ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC)
ร้อยละ
85
2 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ทาง
รอผล
ยังไม่มีผลดําเนินการ
คอมพิวเตอร์ต่อจํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบทัง้ หมดในแต่ละปี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

3

ร้อยละของกําไรสุทธิต่อปี

ร้อยละ

5

-

รอผล

รอผลดําเนินการ (ข้อมูลจากกองคลัง)

4

ร้อยละจากรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

ร้อยละ

12

-

รอผล

รอผลดําเนินการ (ข้อมูลจากกองคลัง)

5

ผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน

ระดับ

ดี

-

รอผล

ยังไม่มีผลดําเนินการ
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ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย มีดังต่อไปนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ / ตัวชีว้ ัด

เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. จํานวนหลักสูตรด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตร
30
2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
- ด้านจีนศึกษา
คน : บาท
1 : 25,000
- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คน : บาท
1 : 50,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
คุณธรรม 6 ประการ ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทสี่ อบผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ร้อยละ
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
85
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
90
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
85
- สาขาวิชากายภาพบําบัด
85
- สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
80
4. ร้อยละของนักศึกษาตกออกกลางคันลดลง
5
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การดําเนินงาน
25
1 : 31,418.99

92.93
33.57
97.17
88.24
91.96
7.64
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ประเด็นยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
5. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คน : บาท
1 : 60,000
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คน : บาท
1 : 50,000
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คน : บาท
1 : 25,000
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล
6. ร้อยละการลาออกของบุคลากร
ร้อยละ
6
7. ร้อยละของคณะที่มีผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ อยู่ในระดับดีมาก
40
ร้อยละ
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การดําเนินงาน

1 : 48,057.73
1 : 31,418.99
1 : 23,620.07
6.23
30.77
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ตารางที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 ประจําปีการศึกษา 2561 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้
เป้าหมายปี 2561
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด
หน่วยนับ
ผลการดําเนินงาน
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
1) หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ
12 หลักสูตร
2) หลักสูตรด้านจีนศึกษา
13 หลักสูตร
รวม 22 หลักสูตร

1

จํานวนหลักสูตรด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตร

30

25

ไม่บรรลุ

2

จํานวนหลักสูตรที่บูรณาการจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์
สุขภาพ กับศาสตร์อื่น ๆ

หลักสูตร

1

1

บรรลุ

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต
สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์

3

จํานวนหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบโมดูล (Module) ด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
จํานวนหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาจีน

หลักสูตร

8

10

บรรลุ

1) ด้านจีนศึกษา จํานวน 4 หลักสูตร

หลักสูตร

13

13

บรรลุ

4

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

2) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 6 หลักสูตร

หลักสูตร ที่สอนเป็นภาษาจีน จํานวน 13 หลักสูตร
แบ่งเป็น
- สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 หลักสูตร และ
- สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 หลักสูตร

หน้า 8

เป้าหมายปี 2561
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
หลักสูตร
5 จํานวนหลักสูตรที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ในประเทศจีน
5
9
บรรลุ
และประเทศอืน่ ๆ
ที่

6

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

จํานวนหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถทางภาษาจีนให้กับ
นักศึกษา

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หน่วยนับ

หลักสูตร

6

7

บรรลุ

ผลการดําเนินงาน

มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
จําแนกเป็น
1) คณะศิลปศาสตร์ 3 หลักสูตร
2) คณะบริหารธุรกิจ 2 หลักสูตร
3) คณะการแพทย์แผนจีน 1 หลักสูตร
4) คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 3 หลักสูตร
1) หลักสูตรทางด้านภาษาจีนธุรกิจ
2) หลักสูตรทางด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีน
3) หลักสูตรทางด้านภาษาอังกฤษ-จีน
4) หลักสูตรทางด้านธุรกิจจีน
5) หลักสูตรทางด้านการแพทย์แผนจีน
6) หลักสูตรทางด้านการสอนภาษาจีน
(ป.โท/ป.เอก)
7) หลักสูตรทางด้านภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
เชิงธุรกิจ
หน้า 9

เป้าหมายปี 2561
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

7

จํานวนรายวิชาเลือกเสรีด้านจีนศึกษา/ วิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายวิชา

15

24

บรรลุ

1) รายวิชาเลือกเสรีทางด้านจีนศึกษา
15 รายวิชา
2) รายวิชาเลือกทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 9 รายวิชา

8

จํานวนโครงการที่เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาจีนให้แก่
นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร

โครงการ

5

9

บรรลุ

9

จํานวนโครงการเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพตนเอง
ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

โครงการ

5

5

บรรลุ

มีโครงการเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน
เช่น อบรมภาษาจีนให้กับคุลากรและ
นักศึกษา แข่งขันพูดสุนทรพจน์
ภาษาจีน และคลินิกภาษาจีน สอน
เสริม เป็นต้น
1) โครงการอบรมเรื่อง การออกกําลัง
โดยพิลาทิส (pilates)
2) โครงการรักต้องรู้
3) โครงการ“สานฝันวันสมเด็จย่า
พัฒนาสุขภาพบุคลากร มฉก.”

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

ผลการดําเนินงาน

หน้า 10

ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

เป้าหมายปี 2561
ผล

แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

ผลการดําเนินงาน
สถานะ

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต
เบื้องต้น
5) โครงการวันแพทย์แผนจีน
การเสวนาวิชาการ หัวข้อ
“ทานอาหารอย่างไรให้เป็นยา”
การนําเสนอผลงานผลิตภัณฑของ
นักศึกษา หัวข้อ อาหารเป็นยา
การดูแลสุขภาพและป้องกันโรค
ตามสภาวะพื้นฐานร่างกาย ทาง
การแพทย์แผนจีน บริการ
ตรวจร่างกายและรักษาโรค
ด้วยวิธีฝังเข็มและนวดทุยหนา

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 11

ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

10

ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตของ
หลักสูตรทีส่ อบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu
Shuiping Kaoshi (HSK) ระดับ 5 ของคณะวิชาที่ใช้
ภาษาจีน และระดับ 4 ของสาขาวิชาอังกฤษ-จีน

ร้อยละ

11

จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-จีน/จีน-ไทย

คน

สถานะ

85

91.96

บรรลุ

450

596

บรรลุ

แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมายปี 2561
ผล

มีนักศึกษาจากประเทศจีนมาเรียน
ที่มหาวิทยาลัย 596 คน
1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี
509 คน
2) นักศึกษาระดับปริญญาโท
76 คน
3) นักศึกษาระดับปริญญาเอก
11 คน

หน้า 12

ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

12

จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ด้านจีนศึกษาและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

13

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอกต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

หน่วยนับ

สถานะ

116

บรรลุ

แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
เรื่อง

25

ผลการดําเนินงาน

เป้าหมายปี 2561
ผล

1) ด้านจีนศึกษา 10 เรื่อง
2) ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
106 เรื่อง

ไม่บรรลุ

- ด้านจีนศึกษา

คน : บาท

1 : 25,000

-

- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คน : บาท

1 : 50,000

1 : 31,418.99

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

ไม่มีผลดําเนินงาน
เงินสนับสนุนภายในและภายนอกมีจํานวน
6,189,540.82 บาทต่อจํานวนอาจารย์ใน
สายวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ 197 คน
1) คณะพยาบาลศาสตร์ 660,919 บาท
2) คณะเภสัชศาสตร์ 3,606,505 บาท
3) คณะกายภาพบําบัด 86,225 บาท
4) คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ
793,207 บาท
5) คณะการแพทย์แผนจีน 131,825 บาท
6) คณะเทคนิคกาแรแพทย์
910,859.82 บาท
หน้า 13

เป้าหมายปี 2561
ผล

ผลการดําเนินงาน

ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

14

จํานวนงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับ
คุณภาพของเศรษฐกิจทางด้านสาธารณสุข สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์

ผลงาน/
เรื่อง

1

1

บรรลุ

- ชุดทดสอบการฟังเสียงกระดูก
ของคณะการแพทย์แผนจีน

15

จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้านจีนศึกษา
และวิทยาศาสตร์สุขภาพทีแ่ ก้ไขปัญหาของชุมชนและ
สังคม

กิจกรรม/
โครงการ

2

3

บรรลุ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 โครงการ

16

รายได้จากการบริการวิชาการด้านจีนศึกษาและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

บาท

2,200,000

20,961,306.45

บรรลุ

มีโครงการบริการวิชาการด้านจีนศึกษาและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 29 โครงการ
1) คณะพยาบาลศาสตร์ จํานวน
1 โครงการ เป็นเงิน 145,608 บาท
2) คณะเทคนิคการแพทย์
3 โครงการ เป็นเงิน 241,443.29 บาท
3) คณะกายภาพบําบัด / คลินิก
กายภาพบําบัด จํานวน 6 โครงการ
เป็นเงิน 2,303,760 บาท
4) คณะสาธารณสุขศาสตร์ จํานวน
5 โครงการ เป็นเงิน 1,300,216 บาท

แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

สถานะ

หน้า 14

เป้าหมายปี 2561
แผน
ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ผลการดําเนินงาน
สถานะ

5) คณะการแพทย์แผนจีน 4 โครงการ
เป็นเงิน 379,600 บาท
6) คณะเภสัชศาสตร์ 2 โครงการ
เป็นเงิน 102,000 บาท
6) คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
4 โครงการ เป็นเงิน 185,000 บาท
7) สถาบันขงจื่อฯ จํานวน 1 โครงการ
เป็นเงิน 13,200 บาท
8) สถาบันภาษา (หลักสูตรอบรมภาษาจีน)
เป็นเงิน 1,848,400 บาท
9) ศูนย์บริการวิชาการ 1 โครงการ
เป็นเงิน 113,300 บาท
10) รายได้จากคลินิกหัวเฉียว เป็นเงิน
14,328,779.16 บาท

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 15

เป้าหมายปี 2561
ผลการดําเนินงาน
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

17

จํานวนหลักสูตรที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและเศรษฐกิจ
ที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

หลักสูตร

4

11

บรรลุ

1) กลุ่มอาหาร 2 หลักสูตร
2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์ 7 หลักสูตร
3) กลุ่มบริการที่มีมูลค่าสูง 2 หลักสูตร

18

จํานวนหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบโมดูล (Module) ที่ตอบสนองต่อผู้เรียนในวัยทํางาน
และวัยสูงอายุที่มีความต้องการศึกษาในการพัฒนาตนเอง

หลักสูตร

8

13

บรรลุ

มีการดําเนินงานเปิดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น
1) มหาวิทยาลัย 1 โครงการ
2) สถาบันภาษาฯ 1 โครงการ
3) คณะกายภาพบําบัด 2 โครงการ
4) คณะศิลปศาสตร์ 2 โครงการ
5) คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
4 โครงการ
6) คณะบริหารธุรกิจ 1 โครงการ
7) คณะสาธาฯ 1 โครงการ
8) คณะพยาบาลศาสตร์ 1 โครงการ
9) สถาบันขงจื่อฯ 1 โครงการ

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 16

เป้าหมายปี 2561
ผลการดําเนินงาน
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

19

จํานวนหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร

2

2

บรรลุ

20

ร้อยละของจํานวนรายวิชาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ใน
ลักษณะเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและบรรลุตามมาตรฐานกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)และหรือ STEAMEducation ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

ร้อยละ

70

78.41

บรรลุ

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

1) ศศ.บ.(ภาษอังกฤษ-ภาษาจีน)
2) B.B.A.(International
Program)

หน้า 17

เป้าหมายปี 2561
ผลการดําเนินงาน
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

21

ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอบผ่านการวัดระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC)
21.1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
สอบผ่านตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป
21.2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ – จีน สอบผ่าน 500 คะแนน ขึ้นไป

ร้อยละ

55

-

รอผล

ยังไม่มีผลดําเนินการ

21.3 หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบผ่านตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป
21.4 หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สอบผ่านตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป
21.5 หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ฯ
สอบผ่านตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป
21.6 หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สอบผ่านตั้งแต่ 350 คะแนน ขึ้นไป
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 18

เป้าหมายปี 2560
ผลการดําเนินงาน
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
22 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ทาง
ร้อยละ
85
รอผล
ยังไม่มีผลดําเนินการ
คอมพิวเตอร์ต่อจํานวนนักศึกษาที่เข้าสอบทัง้ หมดในแต่ละปี
485
1. รายวิชาที่เปิดสอนในระบบ
23 จํานวนรายวิชา e-learning ที่มีคุณลักษณะครบตามเกณฑ์ที่
รายวิชา
30
บรรลุ
e-learning 485 รายวิชา
กําหนด
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. รายวิชาที่เปิดสอนเนื้อหาไม่ตามเกณฑ์
19 รายวิชา
3. รายวิชาที่ยังไม่เปิดสอน 105 รายวิชา

24

จํานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

กิจกรรม

20

120

บรรลุ

มีการดําเนินงานจัดโครงการที่
ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ ดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
36 โครงการ
2) ด้านความรู้ 35 โครงการ
หน้า 19

เป้าหมายปี 2560
ผลการดําเนินงาน
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ที่

25

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

ร้อยละของหลักสูตรที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีคุณภาพต่อบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระดับ 4.01 ขึ้นไป

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หน่วยนับ

ร้อยละ

75

87.09

บรรลุ

3) ด้านทักษะทางปัญญา
10 โครงการ
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
26 โครงการ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารเทศ 13 โครงการ
หลักสูตรทีม่ ีค่าเฉลี่ยระดับ 4.01 ขึ้น
ไป จํานวน 27 หลักสูตรจาก
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
จํานวน 31 หลักสูตร

หน้า 20

เป้าหมายปี 2560
ผลการดําเนินงาน
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
26 ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
ร้อยละ
บรรลุ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
85
90.26
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
85
95.39
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
80
80.35
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทสี่ อบผ่านการขึ้น
ร้อยละ
ไม่บรรลุ
ทะเบียนเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
85
92.93
มีบัณฑิตที่สมัครสอบ 99 คน
สอบผ่าน 92 คน
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
90
33.57
มีบัณฑิตที่สมัครสอบ 143 คน
สอบผ่าน 48 คน (ครั้งแรก)
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 21

เป้าหมายปี 2560
ผลการดําเนินงาน
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
85
97.17
มีบัณฑิตที่สมัครสอบ 106 คน
สอบผ่าน 103 คน
- สาขาวิชากายภาพบําบัด
85
88.24
มีบัณฑิตที่สมัครสอบ 85 คน
สอบผ่าน 75 คน
- สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
80
91.96
มีบัณฑิตที่สมัครสอบ 112 คน
สอบผ่าน 103 คน
ร้อยละ
28 ร้อยละของนักศึกษาตกออกกลางคันลดลง
5
7.64
ไม่บรรลุ มีจํานวนนักศึกษาตกออกกลางคัน
จําแนกเป็น
1) พ้นสภาพ 173 คน
2) คัดชื่อออก 269 คน
3) ลาออก 197 คน
รวมทั้งสิ้น 639 คน
จากนักศึกษาทัง้ หมด 8,361 คน
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 22

เป้าหมายปี 2560
ผลการดําเนินงาน
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

29

จํานวนนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ได้รับยกย่องชมเชยด้าน
คุณธรรมจริยธรรมจากหน่วยงานภายนอก

คน

3

6

บรรลุ

1) คณะสาธารณสุขฯ 1 คน
2) คณะวิทยาศาสตร์ 2 คน
3) คณะเทคนิคการแพทย์ 2 คน
4) คณะกายภาพบําบัด 1 คน

30

จํานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ

คน

15

24

บรรลุ

1) คณะวิทยาศาสตร์ฯ 15 คน
2) คณะสาธารณสุขฯ 1 คน
3) คณะศิลปศาสตร์
1 คน
4) คณะบริหารธุรกิจ
2 คน
5) คณะนิเทศศาสตร์
5 คน

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 23

เป้าหมายปี 2560
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเศรษฐกิจทีข่ ับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

31

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกต่อจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริง

หน่วยนับ

ผลการดําเนินงาน

ไม่บรรลุ

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คน : บาท

1 : 60,000

1:
48,057.73

มีเงินทุนสนับสนุนจากภายในและ
ภายนอกของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 2,547,059.84 บาท
ต่อจํานวนอาจารย์ 53 คน

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คน : บาท

1 : 50,000

1:
31,418.99

มีเงินทุนสนับสนุนจากภายในและ
ภายนอกของกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ จํานวน 6,189,540.52 บาท
ต่อจํานวนอาจารย์ 197 คน

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คน : บาท

1 : 25,000

1:
23,620.07

มีเงินทุนสนับสนุนจากภายในและ
ภายนอกของกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จํานวน
4,109,891.31บาท ต่อจํานวนอาจารย์
174 คน

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 24

เป้าหมายปี 2560
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเศรษฐกิจทีข่ ับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

32

ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา

ร้อยละ

40

51.42

บรรลุ

มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ จํานวน 235 เรื่อง ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา 457 คน

33

จํานวนผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สงั คมเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

2

2

บรรลุ

1. สูตรตํารับและกรรมวิธีการผลิต
ผลิตภัรฑ์เครื่องสําอางรูปแบบเซรั่ม
ที่มีอนุภาค ลิโพโซมบรรจุสารสกัด
เห็ดโคนน้อยเป็นส่วนประกอบที่มี
คุณสมบัติทําให้ผิวขาว กระจ่างใส
ลดเลือนจุดด่างดําของ
คณะเภสัชศาสตร์
2. ชุดทดสอบการฟังเสียงกระดูก
คณะการแพทย์แผนจีน

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หน่วยนับ

ผลการดําเนินงาน

หน้า 25

เป้าหมายปี 2560
ผลการดําเนินงาน
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนําความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึง่ ตนเองได้อย่างยั่งยืน
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

34

จํานวนชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและ
มีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานทีป่ รากฏชัดเจน

ชุมชน/
องค์กร

2

2

บรรลุ

1) ตําบลศรีษะจระเข้น้อย
2) ตําบลคลองด่าน

35

ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการต่อรายได้จาก
ค่าเล่าเรียน

ร้อยละ

1.00

5.56

บรรลุ

รายได้จากบริการวิชาการ
36,438,028.45 และ
รายได้ค่าเล่าเรียน 655,000,000 บาท

36

จํานวนผลงานที่เกิดจากการให้บริการวิชาการที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชมุ ชนและสังคมเพื่อนําไปสู่สังคม
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

2

2

บรรลุ

1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลงวัน
จากสมุนไพรไทย
2. ธนาคารขยะออมทรัพย์ตําบลศีรษะ
จรเข้น้อย / การออกแบบผลิตภัณฑ์ปลา
สลิดแปรรูป 5 แบรนด์

37

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียน
การสอนและหรือการวิจัยต่อจํานวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด

ร้อยละ

45

53.19

บรรลุ

มีโครงการบริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการเรียนการสอน
และหรืองานวิจัย จําแนกเป็น
1) การเรียนการสอน 23 เรือ่ ง
2) งานวิจัย
2 เรือ่ ง

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 26

เป้าหมายปี 2560
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สั่งสม สืบสาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
เป้าประสงค์ที่ 5 : เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

38

จํานวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

39

จํานวนโครงการที่บูรณาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย

40

จํานวนผลงานที่ได้มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หน่วยนับ

ผลการดําเนินงาน

เรื่อง

1

1

บรรลุ

ศูนย์วัฒนธรรมจัดทําองค์ความรู้
เรื่อง งิ้ว : อุปราการจีน”

โครงการ

15

16

บรรลุ

ผลงาน/ชิ้นงาน

1

2

บรรลุ

มีการบูรณาการโครงการ
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน 16 โครงการ
ผลงานที่ได้มาตรฐานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ คือ
ชุด ปุราณะสี่สมัย และการแสดง
ชุด จตุรภาคสี่สยามการแสดง
นาฏศิลป์ร่วมสมัย ได้รับรางวัล
ในงาน 2018 The Bangkok
International Choir and
Dance Arts Festival

หน้า 27

เป้าหมายปี 2560
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สั่งสม สืบสาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
เป้าประสงค์ที่ 5 : เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

41

จํานวนหน่วยงานภายนอกที่เข้าศึกษาศูนย์วัฒนธรรมเป็น
แหล่งเรียนรู้

42

จํานวนนวัตกรรมจากงานศิลปวัฒนธรรมที่มีมูลค่าสูง

43

จํานวนโครงการ/กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่สร้างรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หน่วยนับ

ผลการดําเนินงาน

หน่วยงาน

20

20

บรรลุ

ชิ้นงาน

1

2

บรรลุ

ศูนย์วัฒนธรรมสร้างนวัตกรรม
จากงานศิลปวัฒนธรรม คือ
การแสดงหุ่นคนชุด นารายณ์
ทรงครุฑ และนาฏศิลป์ร่วมสมัย
ชุดหุ่นคนนาฏศิลป์ไร้วิญญาณ

โครงการ/
กิจกรรม

2

5

บรรลุ

มีกิจกรรมเผยแพร่การแสดง
ในและต่างประเทศ 5 แห่งและ
สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

หน้า 28

เป้าหมายปี 2560
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 6 : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณ
ุ ภาพ พอเพียง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

44

ร้อยละของคณะที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (FTES)
เป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ

60

84.62

บรรลุ

45

ร้อยละของหลักสูตรที่มีอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

ร้อยละ

100

100

บรรลุ

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

ผลการดําเนินงาน

คณะที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามี
11 คณะวิชาจาก 13 คณะวิชา คือ
1) คณะวิทยาศาสตร์ 1 : 11.77
2) คณะพยาบาลศาสตร์ 1 : 7.99
3) คณะเภสัชศาสตร์ 1 : 6.31
4) คณะเทคนิคการแพทย์ 1 : 7.45
5) คณะกายภาพบําบัด 1 : 7.27
6) คณะการแพทย์แผนจีน 1 : 8.01
7) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ
1 : 12.16
8) คณะบริหารธุรกิจ 1 : 21.31
9) คณะนิติศาสตร์ 1 : 18.71
10) คณะนิเทศศาสตร์ 1 : 18.03
11) คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
1 : 16.55

หน้า 29

เป้าหมายปี 2560
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 6 : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณ
ุ ภาพ พอเพียง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ผลการดําเนินงาน

46

ร้อยละการลาออกของบุคลากร

ร้อยละ

6

6.23

ไม่บรรลุ

จากข้อมูลของกองทรัพยากรบุคคล
ณ วันที่ 31 ก.ค.62 มีบุคลากร
ลาออก จํานวน 52 คน จาก
บุคลากรทั้งหมด 835 คน
จําแนกเป็น
1) สายวิชาการ 20 คน
2) สายสนับสนุน 32 คน

47

ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ

28

30.42

บรรลุ

จากข้อมูลของกองทรัพยากรบุคคล
ณ 31 ม.ค.62 มีอาจารย์ประจํา
จํานวน 457 คน มีอาจารย์ทมี่ ี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จํานวน
139 คน

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 30

เป้าหมายปี 2560
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 6 : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณ
ุ ภาพ พอเพียง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ผลการดําเนินงาน

48

ร้อยละของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

20

21.01

บรรลุ

จากข้อมูลของกองทรัพยากรบุคคล
ณ 31 ม.ค.62 มีอาจารย์ประจํา
จํานวน 457 คน มีอาจารย์ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 96 คน

49

ร้อยละของกําไรสุทธิต่อปี

ร้อยละ

5

-

รอผล

รอผลดําเนินการ (ข้อมูลจากกองคลัง)

50

ร้อยละจากรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

ร้อยละ

12

-

รอผล

รอผลดําเนินการ (ข้อมูลจากกองคลัง)

51

ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป
ร้อยละของคณะที่มีผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ
อยู่ในระดับดีมาก

ร้อยละ

100

100

บรรลุ

ร้อยละ

40

30.77

ไม่บรรลุ

52

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

คณะวิชาที่ได้รับการประเมินคุณภาพใน
ระดับดีมาก 4 คณะวิชา คือ
1) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และ
สวัสดิการสังคม
2) คณะนิติศาสตร์
3) คณะนิเทศศาสตร์
4) คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน้า 31

เป้าหมายปี 2560
แผน
ผล
สถานะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 6 : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณ
ุ ภาพ พอเพียง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ / ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

53

ผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน

ระดับ

ดี

-

รอผล

54

จํานวนนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรพลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมี ส่วนร่วม (Routine to
Innovation) และนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ชิ้นงาน

2

2

บรรลุ

55

จํานวนงานวิจัยที่พัฒนาจากงานประจําไปสู่งานวิจัย

เรื่อง

13

13

บรรลุ

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2561 (รอบ 12 เดือน)

ผลการดําเนินงาน

1. ผลงาน “ลดโลกร้อนด้วย google
form” จากคณะเทคนิคการแพทย์
2. ผลงาน “แลกบัตรประหยัดกระดาษ”
จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน้า 32

สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจาปีการศึกษา 2561
รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)

สรุปมาตรการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ยังไม่มผี ลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจาปี 2561
ประเด็นยุทธศาสตร์/มาตรการ

ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
มาตรการที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ให้มี
ความเข้มแข็งหลากหลาย และสามารถผลิตบัณฑิตให้มี
ศักยภาพพร้อมทางานในสังคมได้
1.4 เปิดหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาจีนให้หลากหลายมากขึน้

คณะวิชาที่เกีย่ วข้อง/

1.5 เปิดหลักสูตรที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและประเทศอืน่ ๆ เพิ่มมากขึน้

สานักพัฒนาวิชาการ/

1.6 พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นกั ศึกษามีความสามารถทางภาษาจีนเพิ่มขึน้

หน่วยบัณฑิตวิทยาลัย

มาตรการที่ 3 : การวิจยั และการเป็นแหล่งข้อมูลทางด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
3.3 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นการบูรณาการงานวิจัยศาสตร์ตา่ งๆ กับจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวิชาที่เกีย่ วข้อง

ให้หลากหลายมากขึน้
มาตรการที่ 4 : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และบริการวิชาการด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ดา้ นจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กบั สังคม

คณะวิชาที่เกีย่ วข้อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเรียนรู้เพื่อรับใช้สงั คม
มาตรการที่ 2 : การพัฒนาหลักสูตร
2.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน และเศรษฐกิจที่ขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรม

ทุกคณะวิชา/สานักพัฒนาวิชาการ/

ทั้ง 5 กลุม่ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย

หน่วยบัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจยั ทีผ่ ลิตองค์ความรู้ดา้ นเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
มาตรการที่ 2 : การบริหารจัดการงานวิจยั
2.5 จัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ทุกคณะวิชา/สานักพัฒนาวิชาการ

2.8 สนับสนุนให้อาจารย์นาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปขอจดอนุสิทธิบตั รและสิทธิบตั ร

ทุกคณะวิชา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการทีส่ อดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการ
มีสว่ นร่วมของชุมชน
มาตรการที่ 2 : การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
2.2 รวบรวมศักยภาพการให้บริการวิชาการโดยรวมพร้อมจัดทาข้อมูลบุคลากรที่มคี วามเชีย่ วชาญ
โดยเฉพาะ

คณะกรรมการบริการวิชาการ
ระดับมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์/มาตรการ
2.3 จัดทาแผนการตลาดเชิงรุกในการบริการวิชาการแบบมีรายได้

ผู้รับผิดชอบ
ทุกคณะวิชา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล
มาตรการที่ 1 : การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.2 พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
และการยกย่องเชิดชูบคุ ลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการทางาน

มหาวิทยาลัย / กองทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจําปีการศึกษา 2561
รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

มาตรการที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรด้านจีนศึกษา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีความเข้มแข็ง
หลากหลาย และสามารถผลิตบัณฑิตให้มี
ศักยภาพพร้อมทํางานในสังคมได้
1.1 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และกลุ่มประชาคม
อาเซียน
1.2 เปิดหลักสูตรที่มีความหลากหลายการโดยบูรณาจีนศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
1.3 เปิดหลักสูตรระยะสั้นหรือการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module)
ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ สําหรับผู้เรียนในวัยทํางาน
หรือวัยสูงอายุที่ต้องการพัฒนาตนเอง

- เปิดหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ (เน้นภาษาจีน)

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

- หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์ (เน้นภาษาจีน)
(บูรณาการสายวิทยาศาสตร์สุขภาพกับภาษาจีน)

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

- หลักสูตรระยะสั้นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. โครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพกายภาพบําบัด
เรื่อง "Physical Therapy in vestibular rehabilitation"
2. โครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพกายภาพบําบัด
เรื่อง "Role of physical exercise for managing physical diseases"
3. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย
(Office syndrome) บ.สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จก.
4. โครงการบริการวิชาการสุขภาพและความงาม "PT Health and Beauty Clinic"
หน้า 1

คณะกายภาพบําบัด

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
5. โครงการอบรมวิชาการ "กายภาพบําบัดเพื่อประชาชน" ครั้งที่ 4

หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะกายภาพบําบัด

เรื่อง "สุขภาพดีด้วย Ball exercise"
6. โครงการอบรม การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการ
คณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลยุคใหม่ : การสร้างผลงานวิชาชีพที่เป็นสากล
7. การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสําหรับประชาชนทั่วไป เรื่อง “สุขภาพดีจากภายในถึงภายนอก คณะการแพทย์แผนจีน
ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน รุ่นที่ 1
8. หลักสูตรควบคุมมลพิษโรงงานอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
- หลักสูตรระยะสั้นด้านจีนศึกษา

1. หลักสูตรวิทยาการผู้นําไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2
2. สถาบันภาษาฯ เปิดอบรมหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น จํานวน 3 คอร์ส/ปี
โดยจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระยะสั้น 8 หลักสูตร (หลักสูตรละ 30 ชม.)
1) หลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐาน 5) หลักสูตรพินอิน
2) หลักสูตรภาษาจีนระดับต้น
6) หลักสูตรภาษาจีนสําหรับเด็ก
3) หลักสูตรภาษาจีนระดับกลาง 7) หลักสูตรภาษาจีนสําหรับกลุ่มอาชีพและหน่วยงาน
4) หลักสูตรภาษาจีนระดับสูง
8) หลักสูตรที่ผ้เู รียนกําหนดเอง
3. หลักสูตรระยะสั้นด้านภาษาจีนให้กับโรงแรม (หลักสูตรละ 30 ชม.)
1) โรงแรม Chatrium Hotel Riverside Bangkok
2) โรงแรม Emporium Suites by Chatrium
3) โรงแรม Chatrium Residence Sathon Bangkok
4. หลักสูตรอบรมภาษาจีนให้กับบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ
5. หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาจีน
1.4 เปิดหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาจีนให้หลากหลายมากขึ้น
1.5 เปิดหลักสูตรที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและ
ประเทศอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น

- ยังไม่มีผลการดําเนินงาน
- ยังไม่มีผลการดําเนินงาน
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มหาวิทยาลัย
สถาบันภาษาฯ

สถาบันภาษาฯ

สถาบันภาษาฯ
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

1.6 พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถทาง
ภาษาจีนเพิ่มขึ้น

- ยังไม่มีผลการดําเนินงาน

1.7 การสร้างรายวิชาเลือกเสรีด้านจีนศึกษา และ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มมากขึ้น

- มีรายวิชาเลือกเสรีด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม 24 รายวิชา จําแนกเป็น
1) รายวิชาเลือกเสรีด้านจีนศึกษา
15 รายวิชา
2) รายวิชาเลือกเสรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
9 รายวิชา

มาตรการที่ 2 : การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
จีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.1 เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาจีนให้กับนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย

2.2 เสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพตนเองให้กับนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

1. โครงการจัดสอบทักษะการพูดภาษาจีนให้นักศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา (Oral Test)
2. โครงการส่งนักศึกษาสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ก่อนสําเร็จการศึกษา
3. โครงการ Chinese Clinic
4. โครงการ Study Buddy
5. โครงการเตรียมความพร้อมแข่งขันทักษะภาษาจีน
6. โครงการสอนเสริมภาษาจีนก่อนสอบปลายภาค
7. โครงการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
8. โครงการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน
9. โครงการอบรมภาษาจีนให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
10. กิจกรรมการนําเอกลักษณ์ด้านจีนมาใช้กับกิจกรรมนักศึกษา
11. โครงการจัดอบรมภาษาจีนด้านโลจิสติกส์
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกกําลังกายโดยพิลาทิส (pilates)
ในรายวิชา PT2163
2. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพพื้นฐาน (โครงการรักต้องรู้)
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น
4. โครงการ“สานฝันวันสมเด็จย่า พัฒนาสุขภาพบุคลากร มฉก.”
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หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะวิชา

คณะศิลปศาสตร์

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะกายภาพบําบัด
คณะนิเทศศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
5. จัดโครงการวันแพทย์แผนจีน การเสวาวิชาการ หัวข้อ “ทานอาหารอย่างไรให้เป็นยา”
การนําเสนอผลงานผลิตภัณฑของนักศึกษา หัวข้อ อาหารเป็นยา การดูแลสุขภาพและ
ป้องกันโรคตามสภาวะพื้นฐานร่างกาย ทางการแพทย์แผนจีน บริการตรวจร่างกาย
และรักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็มและนวดทุยหนา ให้กับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

2.3 สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนา โครงการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน
ทักษะการใช้ภาษาจีน และการดูแลสุขภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะการแพทย์แผนจีน

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

2.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยน
นักศึกษาและอาจารย์ในด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพกับ
ประเทศจีนและประเทศอื่นๆ

1. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน จํานวน 9 สถาบัน แผนกวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง
2. มหาวิทยาลัยได้มีการตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จํานวน
80 มหาวิทยาลัย และมีมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการตามข้อตกลง 39 มหาวิทยาลัย

2.5 สนับสนุนและให้โอกาสนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาจีน โดยการให้ทุนการศึกษา

- มหาวิทยาลัยมีการให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาเรียนในคณะด้านจีน
จํานวน 6 ทุน คือ
1. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน จํานวน 5 ทุน
2. คณะการแพทย์แผนจีน 1 ทุน

สํานักทะเบียบและประมวลผล

- มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเพื่องานวิจัยทางด้านจีนศึกษา ปีละ 3 ล้านบาท และ
สนับสนุทุนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะละ 200,000 บาท

สํานักพัฒนาวิชาการ

มาตรการที่ 3 : การวิจัย และการเป็นแหล่งข้อมูล
ทางด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านจีนศึกษาและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยด้านจีนศึกษาและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

1. โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบําบัดระหว่างสถาบัน จํานวน 8 สถาบัน ประกอบด้วย คณะกายภาพบําบัด
ม.รังสิต, ม.ธรรมศาสตร์, มศว.ประสานมิตร,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์, ม.มหิดล, ม.บูรพา
2. โครงการร่วมงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงเพื่อพัฒนางานด้านจีนศึกษา
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ
3.3 สร้างผลงานวิจัยที่เป็นการบูรณาการงานวิจัยศาสตร์ต่างๆ กับ
จีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้หลากหลายมากขึ้น

ผลการดําเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

- ยังไม่มีผลการดําเนินงาน

3.4 พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของ
- ชุดทดสอบการฟังเสียงกระดูก
เศรษฐกิจทางด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

คณะการแพทย์แผนจีน

3.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ทันสมัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม/
คณะเทคนิคการแพทย์
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

1. การจัดทําฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย
2. มีการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งทางด้านสารสนเทศจีนศึกษามีผลการดําเนินงาน ดังนี้
2.1 คลังความรู้จีนศึกษา ที่ http://lib.hcu.ac.th/index.php/chineselink
โดยเป็นที่รวบรวมข้อมูลด้านจีนศึกษา เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นสารสนเทศทางด้านจีน
ประกอบด้วยงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ตํารา หนังสือ และอื่นๆ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่
และมีข้อมูลแล้ว 1,794 รายการ พร้อมทั้งรวบรวมเว็บไซต์ทางด้านจีน
เพื่อเป็นช่องทางในการสืบค้นข้อมูล จํานวน 25 เว็บไซต์
2.2 ฐานข้อมูลห้องสมุดที่เผยแพร่ออกไปทั่วโลก โดยนําทรัพยากรด้านจีนศึกษา
ของมหาวิทยาลัย เข้าระบบ WorldShare Management Services แล้ว
จํานวน 25,057 รายการ (https://hcu.on.worldcat.org/discovery)
2.3 พัฒนาระบบ HCU IR ให้เป็นแหล่งสะสมผลงานวิชาการ ทางด้านจีนศึกษา
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ได้มีการนําเข้าผลงานทางด้านจีนศึกษาของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยแล้ว จํานวน 61 รายการ (http://lib.hcu.ac.th/hcuir)
2.4 เว็บไซต์ภาษาจีน ที่ http://lib.hcu.ac.th/ch
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ
มาตรการที่ 4 : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และบริการ
วิชาการด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม

ผลการดําเนินงาน

- สนับสนุนให้อาจารย์มีบทความเกี่ยวกับการให้หรือความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีน
ลงในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะการแพทย์แผนจีน

4.2 สร้างความเข้มแข็งการบริการวิชาการด้านจีนศึกษาและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่อง

1. โครงการกายภาพบําบัดชุมชน (PT4942)
คณะกายภาพบําบัด
2. โครงการอบรมวิชาการ "กายภาพบําบัดเพื่อประชาชน" ครั้งที่ 4
เรื่อง "สุขภาพดีด้วย Ball exercise"
3. โครงการเยี่ยมผู้ปว่ ย NCDs ส่งเริมสุขภาพที่ รพสต.ศรีษะจรเข้ใหญ่
คณะเภสัชศาสตร์
4. โครงการเผยแพร่ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนสู่บุคคลทั่วไป“สุขภาพดีกับขงจื่อแพทย์จีน” สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน
5. โครงการบริการวิชาการ "มติชนเฮลแคร์"
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน8
6. โครงการแพทย์จีนหัวเฉียวฯ รักษ์ชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัย
คณะการแพทย์แผนจีน
7. โครงการเทคนิคการแพทย์บริการชุมชน
คณะเทคนิคการแพทย์

4.3 พัฒนาแหล่งบริการวิชาการที่เป็นเลิศด้านจีนศึกษาและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย

- โครงการบริการวิชาการที่มีรายได้ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1. โครงการ การพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาลด้วยการใช้กระบวนการ
พยาบาลยุคใหม่ : การสร้างผลงานวิชาชีพที่เป็นสากล
2. การจัดการทางการพยาบาลโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในยุคประเทศไทย 4.0
3. ร่วมกับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จัดโครงการฝึกอบรม "เสริมทักษะ
การดูแลผู้พิการติดเตียง" ให้กับเจ้าหน้าที่ในสถานคุ้มครองฯ ร
4. ร่วมกับโรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินผู้ป่วย
ตามกรอบแนวคิด FANCAS และการเขียนบันทึกทางการพยาบาล”
หน้า 6

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
5. โครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพกายภาพบําบัด เรื่อง "Physical Therapy in
vestibular rehabilitation"
6. โครงการพัฒนาทักษะและวิชาชีพกายภาพบําบัด เรื่อง "Role of physical
exercise for managing physical diseases"
7. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย (Office syndrome)
บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี จํากัด
8. โครงการบริการวิชาการสุขภาพและความงาม "PT Health and Beauty Clinic"
9. คลินิกกายภาพบําบัด
10. โครงการบริการวิชาการจัดอบรมให้ความรู้เป็นวิทยากรและให้ยืมสื่อประชาสัมพันธ์
11. อบรม เรื่อง การตรวจประเมินภายในสําหรับมาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)
12. โครงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน
13. โครงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม
14. โครงการเป็นที่ปรึกษาวิชาการวิชาชีพ 2 โครงการ
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบป้องกัน
น้ําท่วมพื้นที่ชุมชน จังหวัดสตูล
- โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน
15. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจําสู่การวิจัย (Routine to research: R2R)
16. โครงการเทคนิคการแพทย์อาสาสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน: ชุมชนศีรษะจรเข้น้อย
17. คลินิกเทคนิคการแพทย์
18 โครงการ การอบรมหลักสูตรระยะสั้นสําหรับประชาชนทั่วไป เรื่อง “การดูแลสุขภาพ
สุขภาพดีจากภายในถึงภายนอก ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน รุ่นที่ 1”
19. โครงการอบรมความรู้ด้านจรรยาบรรณและกฎหมายทางการแพทย์แผนจีน
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะกายภาพบําบัด

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คณะเทคนิคการแพทย์
คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม
คณะการแพทย์แผนจีน

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
20. โครงการอบรมวิชาการเฉพาะด้านหรือเทคนิคพิเศษให้กับแพทย์จีนในประเทศไทย
21. โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก “จาง จ้ง จิ่ง”ครั้งที่ 5
เรื่อง “การรักษาโรคนรีเวช และโรคบุรุษเวช ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน”
22. ประชุมวิชาการแพทย์ผสมผสานประจําปี 2562 เรื่อง
การประยุกต์ทฤษฎีแพทย์แผนจีนกับการวินิจฉัยโรคในการแพทย์แผนปัจจุบัน Application of
Traditional Chinese Medicine Theory and Diagnosis in Modern Medicine
23. โครงการบัณฑิตกลับสู่บ้านเพื่อยกระดับความรู้ศาสตร์แพทย์จีน
24. โครงการอบรมอาจารย์แพทย์จีนครั้งที่ 5
ด้านจีนศึกษา
1. โครงการจัดสอบ HSK ให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
2. โครงการอบรมครูสอนภาษาจีน เรื่อง: เทคนิคการติวข้อสอบ HSK สําหรับครู
ระดับมัธยมศึกษา
3. โครงการอบรมภาษาจีนให้กับบุคลากรหอสมุดแห่งชาติ
4. โครงการอบรมภาษาจีนให้กับโรงแรม 3 แห่ง คือ Chatrium Hotel Riverside Bangkok
Emporium suites by Chatrium และ Chatrium Residence Sathon Bangkok
5. โครงการหลักสูตรอบรมภาษาจีนระยะสั้น ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง
6. โครงการหลักสูตรวิทยาการผู้นําไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2
7. คลินิกแพทย์แผนจีน

หน้า 8

หน่วยงานรับผิดชอบ
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ร่วมกับ
คณะการแพทย์แผนจีน

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน
สถาบันภาษาฯ

สถาบันภาษาฯ
มหาวิทยาลัย
คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม

รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจําปีการศึกษา 2561
รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 1 : การรับนักศึกษา
1.1 ปรับแผนการรับนักศึกษาให้ทันกับสถานการณ์ที่
1. รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก ตามรอบการรับสมัคร ดังนี้
มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงไป
- โครงการพิเศษ /รอบก่อน Admission ครั้งที่ 1 - 4
สํานักทะเบียนและประมวลผล
- รอบ Admission กลาง ผ่าน ทปอ.
- รอบหลัง Admission
2. โครงการคัดเลือกนักศึกษาใหม่
กิจกรรมพัฒนาแนวทางการรับนักศึกษา
คณะกายภาพบําบัด
1.2 สร้างแรงจูงใจโดยพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้
1. ทุนให้กับนักศึกษาในโรงเรียน MOU
มหาวิทยาลัย
แก่นักเรียน
2. ทุนร่มโพธิ์ทอง
3. กิจกรรมมอบทุนการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
4. กิจกรรมพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่า
1.3 เพิ่มเครือข่ายในการรับนักศึกษากับหน่วยงานภายนอก
จัดทํา MOU กับศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 2
คณะนิติศาสตร์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หน้า 9

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ
1.4 ปรับแผนการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
ให้หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ผลการดําเนินงาน
1. จัดกิจกรรม Open House เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
ทั้งในสายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์สุขภาพ /มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
2. โครงการให้ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์แก่โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
โรงเรียนปทุมคงคา
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
โรงเรียนสมุทรปราการ
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
3. จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
4. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของคณะวิชาฯ
ในฐานข้อมูลออนไลน์ (website และ FB FANPAGE ของคณะวิชาฯ)
5. เปิดบ้านสาธารณสุข (open house PB)
6. มีการแนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านโครงการแนะแนวการรับเข้าศึกษา
7. เข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา" จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
9. จัดทําโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก
1) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียน
2) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยผ่านนักศึกษารุ่นพี่และศิษย์เก่า
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกคณะวิชา/มหาวิทยาลัย
สํานักทะเบียนและประมวลผล
คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์/คณะเภสัชศาสตร์
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สํานักทะเบียนและประมวลผล

คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

1.5 สร้างแรงจูงใจและความผูกพันให้นักศึกษาแรกเข้าไม่ย้าย
สถาบัน

ผลการดําเนินงาน
3) สื่อการเรียนรู้ทางวิชาการผ่านออนไลน์
10. โครงการ HCU OPEN HOUSE "เลือดข้นคนเข้ม SOC WOEN"
11. โครงการการลงโฆษณาเกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก
และการรับสมัครผ่านสื่อต่าง ๆ (สื่อออนไลน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์)
12. โครงการการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี โท เอก และ
การรับสมัครผ่านสื่อต่าง ๆ (HCU Website HCU LED HCU Fanpage)
13. โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษา
(Booklet Banner)
14. จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร (ค่ายกฎหมาย)
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3. โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารพบผู้ปกครอง

4. โครงการสวัสดีอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแรกเข้า
5. กิจกรรมพี่ชว่ ยน้อง
6. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาคณะในชั้นปี
7. โครงการสร้างเสริมเจตคติที่ดีในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
หน้า 11

หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ
กองกลาง

คณะนิติศาสตร์
ทุกคณะวิชา
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ/คณะการแพทย์แผนจีน/
คณะเทคนิคการแพทย์/
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม/
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ
คณะการแพทย์แผนจีน
คณะเทคนิคการแพทย์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
8. โครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2561
9. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร HM
10. โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ ให้กับนศ.รหัส 61 (EH , CU)
11. โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมสําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนการศึกษา
12. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้า
13. กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ศิษย์กับอาจารย์
14. กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านการเรียน (เพื่อนติวเพื่อน พี่ติวน้อง)
15. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหอพัก สําหรับนักศึกษาปีที่ 1 ได้แก่
15.1 โครงการเทคนิคการจด Lecture
15.2 โครงการเรียนรู้ด้วยระบบ e-learning
15.3 โครงการวางแผนการเรียนการคิดเกรด
15.4 โครงการทักษะการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
15.5 โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
15.6 โครงการจิตอาสานักศึกษาหอพัก
16. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนกฎหมาย
17. โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา

มาตรการที่ 2 : การพัฒนาหลักสูตร
2.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน และ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

- ยังไม่มีผลการดําเนินงาน

หน้า 12

หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คณะเภสัชศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะกายภาพบําบัด
คณะพยาบาลศาสตร์
สํานักพัฒนานักศึกษา

คณะนิติศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

2.2 เปิดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อผู้เรียนในวัยทํางานที่มี
ความต้องการศึกษาในลักษณะการเรียนการสอนแบบโมดูล
(Module)

หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการพูดภาษาจีนเชิงธุรกิจด้านโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

2.3 เปิดหลักสูตรระยะสั้นสําหรับผู้เรียนในวัยทํางานและ
วัยสูงอายุที่มีความต้องการในการพัฒนาตนเอง

1. โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรภาษาไทยสําหรับ ชาวต่างชาติ ให้กับ
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชาน)
2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากร
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชาน)

คณะศิลปศาสตร์

2.4 เปิดหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้น 1. เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
2. ปรับหลักสูตร 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
2.5 พัฒนาหลักสูตรให้มีลักษณะเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
(Outcome-based Education) หรือหลักสูตรเน้นสมรรถนะ
(Competency-based Education)

1. ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
(Outcome Based Education; OBE)
2. มีการกําหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้งในระดับหลักสูตร (Program Learning Outcome;
PLO) และระดับรายวิชา (Course Learning Outcome)
3. มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (Student Center)
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คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

สํานักพัฒนาวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

4. มีการจัดทํากรอบพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ (Teaching Professional Standards
Framework : HCU-TPSF) กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานการอย่างจริงจัง
มาตรการที่ 3 : การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.1 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการเรียนให้บรรลุตามมาตรฐานกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ STEAMEducation ซึ่งสะท้อนทักษะในศตวรรษที่ 21

3.2 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ
Flipped Classroom โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในลักษณะ
Active Learning เช่น Project-based Learning, Problembased Learning, Research- based Learning, Workintegrated Learning เป็นต้น เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

1. โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2. โครงการอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนการวัดและ
การประเมินผล
3. โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
4. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกระบวนการวิจัยแก่นักศึกษา
1. โครงการอบรมเรื่อง "Gamification In Education"
2. โครงการอบรมเรื่อง "การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทํางาน
(Work-Integrated Learning : WIL)
3. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เทคนิคการจัดการเรียนการสอน :
อาจารย์มือใหม่สู่อาจารย์มืออาชีพ
4. โครงการฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 4 (1/2561)
1. การจัดการศึกษาในยุค4.0และการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3. การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อการเรียนเรียนรู้
4. เทคนิคการให้คําปรึกษา
หน้า 14

สํานักพัฒนาวิชาการ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบําบัด
สํานักพัฒนาวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
5. การเรียนรู้เสริมด้วย Technology-enhanced learning
6. หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
8. หลักการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5
9. การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
10. บทบาทและจรรยาวิชาชีพแห่งความเป็นครู
11. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
12. เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์
5. โครงการอบรม Critical Thinking เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
7. โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน
(Team-based Learning)
8. โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
(Creativity-Based Learning)
9. โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
10. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
11. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบ Active Learning
12. โครงการฝึกทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย
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หน่วยงานรับผิดชอบ

สํานักพัฒนาวิชาการ/คณะศิลปศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะนิเทศศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
13. โครงการฝีกทักษะเพื่อการทํางานกับผู้กระทําผิด
14. การศึกษาดูงานและฟังการบรรยายในโครงการ "ราชทัณฑ์ในยุค E-Government"
15. โครงการฝึกทักษะสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม (SW3733)
16. การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการสร้างความสุขให้ตัวเองของผู้สูงอายุ
ปลูกผักสวนครัวกรณีตัวอย่างพื้นที่ ต.ศีรษะจระเข้น้อย
17. โครงการเสริมทักษะการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ชุมชน
18. โครงการเสริมทักษะการทํางานสังคมสงเคราะห์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

3.3 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ - โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
ของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารและการทํางาน 1. โครงการเทคนิคการสัมภาษณ์งานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น
2. โครงการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (HM)
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ (เช่น ติวและทดสอบ TOEIC ปีละครั้ง ,
English Communication Skil , English Camp ฯลฯ)
3. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์รหัส 60
4. โครงการการเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC
5. โครงการ Let’s start interview for Nurse HCU 33
6. จัดสอบวัดผล pre-TOEIC / English Club
7. โครงการ/กิจกรรมภาษาอังกฤษในการใช้งานวิชาชีพจุลชีววิทยา
8. ประสานงานให้นักศึกษาเรียนเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOIEC(ปี2)
9. เสริมสร้างการพัฒนาภาษาอังกฤษในรายวิชาสัมมนา
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบําบัด
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
10. คลินิกภาษาอังกฤษ (English Clinic)
11. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาการตลาด
MK3603 การจัดการการขายและเทคนิค
12. โครงการอบรมและพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
- โครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
1. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ช้อมูล
2. กิจกรรมอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการทําวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษา
ระดับปริญญาโท
3. โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
5. โครงการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์
6. โครงการ/กิจกรรมเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์
7. โครงการอบรมโปรแกรม AI และ Photo shop เพื่อผู้ประกอบการ
8. โครงการบรรยายพิเศษ Info Graphic
9. โครงการเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์สําหรับนักศึกษาปี 1
10. โครงการอบรมและพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
11. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับความรู้ทางคอมพิวเตอร์ให้แก่
นักศึกษาเทคนิคการพทย์รหัส 60
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะกายภาพบําบัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ
3.4 พัฒนาระบบ e-learning ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

3.5 จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

ผลการดําเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. มหาวิทยาลัยกําหนดให้คณะวิชาจัดทํา e-learning ให้ครบสมบูรณ์ทุกรายวิชา
และจัดทํา Microcontent ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
2. มหาวิทยาลัยให้นโยบายกับทุกคณะวิชาในการดําเนินการจัดการเรียนรู้แบบ Hybrid
ในหลักสูตรให้มากขึ้น
3.ค้นหา Best Practice การสอนแบบ Hybrid เผยแพร่ให้คณาจารย์
4. จัดอบรมให้ความรู้การจัดทํา e-learning, Infographic ให้กับอาจารย์ อย่างต่อเนื่อง
5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ e-learning เพื่อการเรียนการสอน

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา/
สํานักพัฒนาวิชาการ

- มีการพัฒนา Collection ทรัพยากรสารสนเทศทุกหลักสูตร โดยเฉพาะ
จีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

- กิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
มาตรการที่ 4 : การพัฒนานักศึกษา
4.1 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมและ
ที่พึงประสงค์
ปลูกจิตสํานึก ด้านคุณธรรม 6 ประการ (อดทน ขยัน ประหยัด 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) ดําเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาของ
1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
เศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
2) โครงการประกวดสื่อรณรงค์หัวข้อ "ซื่อสัตย์สุจริต"
3) โครงการนิเทศศาสตร์ มฉก.พัฒนาชุมชน
4) โครงการต้อนรับน้องใหม่
5) โครงการ“พิธีไหว้ครู และ ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาดีเด่น”
6) โครงการพี่เราใจดีบริจาคกล่องยูเอชทีเพื่อน้อง
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คณะนิติศาสตร์

ทุกคณะวิชา/สํานักพัฒนานักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
7) โครงการประกวดสื่อรณรงค์หัวข้อ "ซื่อสัตย์สุจริต"
8) โครงการนิเทศศาสตร์ มฉก.พัฒนาชุมชน
9) โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
10) โครงการ ค่ายสมุนไพร (หมอยาอาสา)
11) โครงการ Safety Volunteer
12) โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม
13) โครงการคุณธรรมนําชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14) โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
15) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
16) โครงการนักศึกษาช่วยงานกายภาพบําบัดในโรงพยาบาล
(โรงพยาบาลภูมิลําเนานักศึกษา)
17) โครงการจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษากายภาพบําบัด
"ห้องเรียนสะอาด สร้างสรรค์การเรียนรู้"
18) โครงการ มฉก.บริการชุมชน
19) โครงการน้ําใจหมอจีนสู่ชุมชน
20) โครงการการสร้างผู้นําดอกแก้วช่อใหม่ 2561
21) โครงการก้าวแรกสู่การพยาบาลด้วยหัวใจ (รับหมวก)
22) โครงการวันสมเด็จย่า
23) โครงการตลาดนัดมือ 2
24) โครงการรักคุณธรรม สามัคคี รักความดี และมีเศรษฐกิจพอเพียง
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หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์
คณะกายภาพบําบัด

สํานักพัฒนานักศึกษา/ทุกคณะวิชา
คณะการแพทย์แผนจีน
คณะพยาบาลศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
25) โครงการสังคมฮอมใจ๋ 4
26) โครงการ สัง(คมสง)เคราะห์อาสา
27) โครงการเสริมสร้างปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
28) โครงการบําเพ็ญประโยชน์เพื่อรับใช้สังคม
29) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
30) โครงการคุณธรรมนําชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
31) โครงการนิติศาสตร์จิตอาสา
32) โครงการช่วยเหลืองานผู้มีอุปการคุณ
33) โครงการช่วยเหลืองานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
34) โครงการอาสาพัฒนา มฉก.
35) โครงการจิตอาสานักศึกษาทุน
36) โครงการบริจาคโลหิต
2. ด้านความรู้
1) โครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
2) โครงการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กเล็ก
3) กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้และพัฒนาวิชาการ
4) โครงการวันเทคนิคการแพทย์ไทย
5) โครงการเทคนิคการแพทย์อาสาสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน
6) โครงการเทคนิคการแพทย์ชุมชนร่วมกับมฉก.บริการชุมชน
7) โครงการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ
คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์
สํานักพัฒนานักศึกษา
สํานักพัฒนานักศึกษา

สํานักพัฒนานักศึกษา /ทุกคณะวิชา
คณะเทคนิคการแพทย์/คณะกายภาพบําบัด
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้รหัสโรค หัตถการ และกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
9) โครงการเพิ่มพูนศักยภาพเพื่อการมีงานทํา
10) โครงการการแพทย์ "เสริมสร้างเทคนิคการวินิจฉัยปัญหาและการฟื้นฟูทักษะทางสังคม"
11) โครงการเสริมสร้างความรู้การประยุกต์ใช้แนวคิดชุมชนเป็นฐานในการดูแล
ผู้สูงอายุ
12) โครงการเสริมสร้างทักษะการทํางานสังคมสงเคราะห์กับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
13) โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
14) โครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สําหรับผู้ประกอบการ
15) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
16) โครงการเตรียมความพร้อมการทํางานในสายงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
17) โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ
18) โครงการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
(กฎหมายเบื้องต้นและเขียนเอกสารด้านกฎหมายได้)
19) โครงการแสดงศาลจําลอง
20) โครงการประยุกต์จิตวิทยาอุตสาหกรรมในการทํางาน
21) โครงการนักศึกษาดูงานหัวเฉียวศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรจีนครบวงจร
อาคารคลังเก็บยาสมุนไพรจีนศรีสมาน จ.ปทุมธานี
22) ฝึกซ้อมทักษะสําหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ OSPE
23) ทบทวนความรู้ MCQ ก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพ
24) อบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ

คณะบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์

คณะการแพทย์แผนจีน
คณะการแพทย์แผนจีน
คณะเภสัชศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
25) โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ
26) การเข้าร่วมประชุมวิชาการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2561
27) จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม "Patient Counselling Event
(PCE) ครั้งที่ 7"
28) โครงการทัศนศึกษาส่งเสริมภูมิรู้ ภูมิปัญญา คติชนวิทยาฯ
29) โครงการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
30) โครงการอพยพหนีไฟ เทอม 1 มฉก.1 / มฉก.2
31) โครงการช่วยชาติประหยัดพลังงาน มฉก.1/ มฉก.2
32) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก มฉก.1 / มฉก.2 เทอม1
33) โครงการด้วยรักและห่วงใยจากใจแผนกหอพักมฉก.1 / มฉก.2 เทอม 1/61
34) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้แก่
34.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสําหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 (โครงการสัมมนาผู้นํานักศึกษา ระยะที่ 1 )
34.2 โครงการปลูกจิตสํานึกการคืนทุนส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง ครั้งที่ 15 (ชั้นปีที่ 3)
34.3โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทํางาน เช่น การจัดระบบเอกสาร/การวางแผนการทํางาน /
การวางแผนการเรียน)
3. ด้านทักษะทางปัญญา
1) โครงการประกวดแผนธุรกิจ/แผนตลาด (สาขาวิชา MK สสอท.)
2) โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี
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หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์
สํานักพัฒนานักศึกษา
สํานักพัฒนานักศึกษา
สํานักพัฒนานักศึกษา
สํานักพัฒนานักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
3) โครงการประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ทางวิชาชีพบัญชี
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ
5) โครงการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
6) โครงการทบทวนเนื้อหารายวิชาก่อนสอบขึ้นทะเบียน
7) โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
8) โครงการเสริมทักษะเป็นมัคคุเทศก์ TR2213
9) โครงการส่งเสริมให้นักศึกษาชาวต่างชาติ (จีน) ไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ
10) โครงการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการด้านกฎหมาย
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) โครงการกีฬาสําเภาเกมส์
2) โครงการเสริมทักษะการทํางานเป็นทีมและภาวะผู้นํา
3) โครงการอบรมศิลปะการสื่อสารสําหรับผู้นํา
4) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการวางตัวในสังคม
5) ร่วมแข่งขันกีฬาคณะ PB spor Game 2018
6) โครงการฟุตบอลเชื่อมความสัมพัน์ศิษย์เก่า กับศิษย์ปัจจุบัน
7) การฝึกขับร้องประสานเสียงเบื้องต้น
8) โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวัฒนธรรมศึกษา
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คณะนิเทศศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คณะศิลปศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
- โครงการเรียนรู้วิถีไทยผ่านการท่องเที่ยว
9) โครงการ Freshy party 2018
10) โครงการกีฬานิติสัมพันธ์
11) โครงการอบรมผู้นํานักศึกษา และส่งมอบงาน
12) โครงการพัฒนาทักษะการพูด
13) โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
14) โครงการงานเลี้ยงอําลาว่าที่บัณฑิต WHOLE BLOOD NIGHT
15) โครงการกีฬาเทคนิคการแพทย์ /สหเวชสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 กันภัยเกมส์
ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพ
16) โครงการส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายนักศึกษา
17) โครงการก้าวแรกสู่วิชาชีพเภสัชกรรม(กีฬาเภสัชสัมพันธ์)
18) โครงการกีฬาเขียวมะกอก
19) โครงการสานสัมพันธ์วันดอกแก้ว
20) โครงการกีฬาระหว่างสถาบัน network game
21) โครงการสานสัมพันธ์วิชาการจากพี่สู่น้อง
22) โครงการคณะสวยด้วยมือเรา
23) โครงการสานสัมพันธ์สังคมสงเคราะห์
24) โครงการแอโรบิคด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
25) โครงการรํามวยไท้เก๊กเพื่อสุขภาพ
26) โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิชา โพธิ์ทองเกมส์
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์

คณะกายภาพบําบัด
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ

สํานักพัฒนานักศึกษา
ทุกคณะวิชา/สํานักพัฒนานักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
27) โครงการไหว้ครูระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา
28) โครงการบายศรีสู่ขวัญระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา
29) โครงการนิเทศศาสตร์ทําความดีเพื่อสังคม
30) โครงการรณรงค์สร้างจิตสํานึกคนรุ่นใหม่ "รักความซื่อสัตย์"
31) ประกวดสื่อรณรงค์เข้าสอบตรงเวลาและไม่ทุจริตสอบ
32) โครงการประกวดพรีเซ็นเตอร์จักรยานสีขาว
33) โครงการเลือกตั้งประธานคณะเทคนิคการแทพย์
34) โครงการรวมใจเป็นหนึ่งร่วมร้องเพลงประจําสถาบัน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) โครงการเสริมทักษะการคิดค้นนวัตกรรมและการทํางานร่วมกันในวิชาโครงการพิเศษ
2) กิจกรรมการสํารวจ ICT literacy ของนักศึกษาทุกชั้นปี
3) กิจกรรมการพัฒนาความฉลาดทางเทคโนโลยี: พัฒนาการสืบค้นข้อมูล
4) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและส่งผลงานทางวิชาการของ
นักศึกษาทางการพยาบาลเข้าประกวด
5) โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ช้อมูล สาขา HM

4.2 ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยคุณธรรม

1) โครงการรับมอบเสื้อฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
2) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
- โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกคณะวิชา/สํานักพัฒนานักศึกษา
ทุกคณะวิชา
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
ศูนย์วัฒนธรรม
คณะเทคนิคการแพทย์
สํานักพัฒนานักศึกษา

คณะเภส้ชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะกายภาพบําบัด
คณะศิลปศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
3) โครงการบายศรีสู่ขวัญระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา
4) โครงการไหว้ครูระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา
5) โครงการรวมใจเป็นหนึ่งร่วมร้องเพลงประจําสถาบัน
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ทุกคณะวิชา/สํานักพัฒนานักศึกษา

รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจําปีการศึกษา 2561
รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
มาตรการที่ 1 : การพัฒนานักวิจัย
1. โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ใหม่)
1.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความรู้และทักษะการทําวิจัยด้าน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
2. โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ ในยุค Thailand 4.0
3. โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อความสําเร็จ
และยั่งยืน
4. โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยโดยใช้กระบวนการ
Logical Framework
5. โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง เทคนิคการทําวิจัยแบบการมีส่วนร่วมกับชุมชน
6. โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
7. โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
8. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอน" เพื่อให้อาจารย์มีโอกาศได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ต่างคณะ
ที่มีประสบการวิจัยด้านการสร้างนวัตกรรม
5. โครงการอบรม "เขียนผลงานวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่ลักลอกผลงาน"
หน้า 27

หน่วยงานรับผิดชอบ

สํานักพัฒนาวิชาการ
สํานักพัฒนาวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะนิติศาสตร์/ศูนย์บรรณสารฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
6. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยทางการแพทย์ให้อาจารย์
7. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย ประจําปี 2561
- โครงการอบรมจรรยาบรรณนักวิจัย แนวทางและจริยธรรมการวิจัยสําหรับการวิจัย
ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์"
8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยหัวข้อ "บทความวิชาการ 101 "
9. จัดศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
มหาวิทยลัยนอร์ทเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้และทักษะการทําวิจัย
1.2 พัฒนาหน่วยให้คําปรึกษาการวิจัย และระบบอาจารย์พี่เลี้ยงงานวิจัย 1. คลินิกให้คําปรึกษางานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย
2. คลินิกให้คําปรึกษางานวิจัยของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
3. คลินิกวิจัยและพี่เลี้ยงนักวิจัย
4. พัฒนาระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย โดยสร้างทีมวิจัยที่มีผู้เชี่ยวชาญเป็นหัวหน้า
และนักวิจัยหน้าใหม่เป็นผู้รว่ มทีม
1.3 สร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เช่น การให้รางวัลการเผยแพร่
เกียรติคุณ เป็นต้น

1. มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยตามประกาศที่ 093/2557
การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
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คณะการแพทย์แผนจีน
คณะกายภาพบําบัด
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
มาตรการที่ 2 : การบริหารจัดการงานวิจัย
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ผลสัมฤทธิ์จากการบูรณาการงานวิจัยกับ
และนวัตกรรมซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
การเรียนการสอน" เพื่อให้อาจารย์มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์ต่างคณะ
ที่มีประสบการวิจัยด้านการสร้างนวัตกรรม
2. โครงการจัดการความรู้การผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
3. โครงการวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนในเชตชุมชนใกล้เคียง
(โรงเรียนคลองบางน้ําจืด)
2.2 สนับสนุนงบประมาณ และจัดหาแหล่งเงินทุนวิจัย ทั้งภายในและ
ภายนอก

1. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่องานวิจัยทางด้านจีนศึกษา ปีละ 3 ล้านบาท และ
สนับสนุทุนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะละ 200,000 บาท และสายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะละ 100,000 บาท
2. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยและตํารา
3. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกประชาสัมพันธ์ผ่านอีเมลและ
เว็บไซต์ KM
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หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 1. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิจัย 6 ครั้ง
2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย /ฐานข้อมูลวิจัย
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการอัพเดตข้อมูลเป็นระยะดังนี้
2.1. เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ http://sci.hcu.ac.th/index.php/plan.html
2.2 เว็บไซต์ระบบสารสนเทศของคณะฯ http://sci-database.hcu.ac.th/science/
login.php
2.3 เว็บไซต์งานวิจัยและการจัดการความรู้ http://sci-km.hcu.ac.th/index.php
2.4 เว็บไซต์วารสาร http://scijournal.hcu.ac.th/ojs/index.php/scijournal
3. พัฒนาระบบ HCU IR ให้เป็นแหล่งสะสมผลงานวิชาการทางด้านจีนศึกษาของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัย ได้มีการนําเข้าผลงานทางด้านจีนศึกษาทั้งเอกสารฉบับเต็มและ
บรรณานุกรม พร้อมบทคัดย่อ จํานวน 61 รายการ (http://lib.hcu.ac.th/hcuir)
4. กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์งานวิจัยคณะให้เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
5. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจั้ย เช่น การแจ้งข่าวทุนวิจัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
การวิจัย การเผยแพร่งานวิจัยการสังเคราะห์ งานวิจัย ฯลฯ
6. โครงการปรับปรุงและพัฒนาสารสนเทศและจัดทําฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ด้านการวิจัย
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หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

คณะกายภาพบําบัด
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิติศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนางานวิจัย 1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับชุมชน /ภาคอุตสาหกรรม/
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ.สมุทรปราการ โดยคณะได้ทําชุดโครงการวิจัยชื่อ
นวัตกรรมการขับเคลื่อนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มปลาสลิดบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีหน่วยงานจังหวัดเข้าร่วมโครงการ เช่น สํานักงานประมง
จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ บ.ประชารัฐรักสามัคคี
1.2 สถาบันการศึกษาภายนอก โดยคณะสนับสนุนให้อาจารย์ร่วมดําเนินวิจัยกับ
หน่วยงานภายนอกเช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา
2. โครงการประชุมวิชาการทางกายภาพบําบัดระหว่างสถาบัน จํานวน 8 สถาบัน
คณะกายภาพบําบัด
ประกอบด้วย ม.รังสิต, ม.ธรรมศาสตร์, มศว.ประสานมิตร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
ม.มหิดล, ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, วิทยาลัยเซ็นต์หลุยส์, ม.บูรพา
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอนุญาโตตุลาการและหน่วยงานด้านกระบวน คณะนิติศาสตร์
การยุติธรรมในจังหวัด โดยมีงานวิจัย 2 เรื่อง จากการพัฒนากรอบโจทย์กับ
หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม
2.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7
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มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
2.6 กําหนดมาตรการในการกระตุ้นให้อาจารย์มีผลงานวิจัยหรือผลงาน 1. มีการกําหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงทางวิชาการตามประกาศที่ 125/2556
วิชาการ เพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ
และมีการกําหนดค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงานตามประกาศที่ 081/2557
2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการขอดํารงตําแหน่งทางวิชาการวิชาการใน
เว็บไซต์ของสํานักพัฒนาวิชาการ
3. จัดทําคู่มือขนาดพกพาหรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ
4. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศงานวิจัยร่วมกับสถาบันเครือข่าย
วิทยาศาสตร์ด้านและเทคโนโลยี
- การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
- การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะร่วมจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ASTC2019
15 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย : กิจกรรมค่ายคณาจารย์เขียนบทความงานวิจัย
เพื่อตีพิมพ์
2.7 สนับสนุนและส่งเสริมทรัพยากรที่ใช้ในการทําวิจัย (ฐานข้อมูล
1. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัย /ฐานข้อมูล วิจัย ให้มีประสิทธิภาพ
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ หนังสือ ตํารา และอื่นๆ)
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านจีนศึกษา มาให้บริการในฐาน CNKI
และ จัดหาวารสาร/หนังสือ เข้าระบบ WMS
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มหาวิทยาลัย

สํานักพัฒนาวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกายภาพบําบัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
3. จัดทําคลังความรู้จีนศึกษาที่เว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ
http://lib.hcu.ac.th/index.php/chineselink
4. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย : กิจกรรมแนะนําอุปกรณ์วิจัย
5. กิจกรรมงานจัดทําฐานข้อมูล
- อุปกรณ์วิจัยประจําคณะ
- นักวิจัย ผลงานการวิจัยและการเผยแพร่เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์
- เอกสารประกอบการสอนและตําราวิชาการ
6. กิจกรรมงานพัฒนาห้องวิจัยคณะ

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะกายภาพบําบัด

2.8 สนับสนุนให้อาจารย์นําผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปขอจดอนุสิทธิบัตร1. ผลงานวิจัยจดอนุสิทธิบัตร "สูตรตํารับและกรรมวิธีการผลิตผลิตภัรฑ์เครื่องสําอาง
คณะเภสัชศาสตร์
และสิทธิบัตร
รูปแบบเซรั่มที่มีอนุภาคลิโพโซมบรรจุสารสกัดเห็ดโคนน้อยเป็นส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติ
ทําให้ผิวขาว กระจ่างใส ลดเลือนจุดด่างดํา" ไปจดอนุสิทธิบัตร
2. จัดทําคู่มือกลไกการขออนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร
คณะนิติศาสตร์
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รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจําปีการศึกษา 2561
รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนําความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
มาตรการที่ 1 : การบริการวิชาการ
1.1 จัดทําแผนบริการวิชาการ โดยศึกษา สํารวจปัญหาและ
1. มีแผนงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชน
ความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วม
2. โครงการสํารวจความต้องการของชุมชนและสังคม
1.2 ให้บริการวิชาการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและ
สังคมเพื่อนําไปสู่สังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Value-based Economy)

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะนิติศาสตร์

1. โครงการให้บริการวิชาการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและสังคม
คณะเทคนิคการแพทย์
เพื่อนําไปสู่สังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไล่แมลงวัน
จากสมุนไพรไทย (ต่อเนื่อง)
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน"
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบ่อเลี้ยงเพื่อให้ได้มาตรฐาน SL และ GAP กับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสลิด
4. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
5. โครงการการจัดการความรู้งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
6. โครงการให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดสําหรับการส่งออก
คณะนิเทศศาสตร์
ปลาสลิดแปรรูปทางท่าเทียบเรือเชียงแสนสู่จีนตอนใต้
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนําความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
1.3 กระตุ้นให้เกิดการบริการวิชาการที่สร้างรายได้
- โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
ให้กับมหาวิทยาลัย
1. โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “เข้าใจเรื่อง "ภาษี" เริ่มต้นธุรกิจทําเงิน "ขายของออนไลน์"
2. โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง “กลยุทธ์โลจิสติกส์การค้าชายแดนอาเซียนและจีน"
3. โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรภาษาไทยสําหรับ ชาวต่างชาติ ให้กับ
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชาน)
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC
5. โครงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โครงการบริการวิชาการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพตัวอย่างทางจุลชีววิทยา
6. โครงการเปิดโลกความรู้กายวิภาคศาสตร์
7. โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนสอนสาระการเรียนรู้ด้านกฎหมายใน
ระดับมัธยมศึกษาจัดอบรมครูสอนกฎหมาย
8. โครงการจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการรายย่อย
และการต่อยอดธุรกิจด้วยนวตกรรม
- โครงการบริการวิชาการที่ไม่มีรายได้
1. โครงการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กเล็ก
2. โครงการเทคนิคการแพทย์บริการชุมชน
3. โครงการวันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน
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หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะนิติศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนําความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. การเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ (interprofessional education; IPE) :
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยบริการด้วยหัวใจ
5. โครงการสัปดาห์เภสัชกรรม (กิจกรรมตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่ศูนย์ยามฉก.)
6. โครงการบริการวิชาการผ่านศูนย์บริการเภสัชสนเทศ (ให้ข้อมูลปัญหาการใช้ยา)
7. โครงการร่วมบริการบริบาลทางเภสัชกรรมและส่งเสริมสุขภาพระดับปฐมภูมิระดับชุมชน
8. โครงการบรรยาย เรื่องการเขียนผลงานวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิด
ลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงาน
9. โครงการกายภาพบําบัดชุมชน
10. โครงการกายภาพบําบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 4 เรื่อง “สุขภาพดีด้วย Ball Exercise”
11. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนบางเสาธง : นําความรู้กายภาพบําบัดสู่ชุมชน
ตําบลบางเสาธง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเจริญราษฎร์
12. โครงการเสวนาให้ความรู้ด้านจีนศึกษาหัวข้อ “การจัดการระบบห้องสมุดภาษาจีน และ
งานอนุรักษ์หนังสือเก่า”
13. โครงการเผยแพร่ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนสู่บุคคลทั่วไป“สุขภาพดีกับ
ขงจื่อแพทย์จีน”
14. โครงการค่ายอาสาแพทย์จนี สู่ชุมชนครั้งที่ 10
15. โครงการ น้ําใจหมอจีนสู่ชุมชน
16. กิจกรรมการรักษาด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน
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หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะเภสัชศาสตร์

คณะนิติศาสตร์
คณะกายภาพบําบัด

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน
คณะการแพทย์แผนจีน

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนําความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
17. โครงการบริการวิชาการ “งานมติชนเฮลท์แคร์”
18. โครงการวันแพทย์จีน ประจําปีการศึกษา 2561
19. โครงการเปิดประตูสุ่ประเทศจีนและการจัดการความเครียด
จากการเรียนการสอนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน
20. โครงการจิตอาสาสร้างเสริมสุขภาพ
21. โครงการห้องพยาบาลคุณภาพ: แหล่งเรียนรู้การดูแลสุขภาพจากโรงเรียนสู่บ้าน
และชุมชน โรงเรียนสุเหร่าบางกะสีและโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก จ.สมุทรปราการ
22. การบรรยายพิเศษ : โครงการอบรมสมองเสื่อม
23. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การประเมินผู้ป่วยตามแนวคิด FANCAS
จัดกิจกรรมโครงการ "สานหัวใจเพื่อรณรงค์พลทหารห่างไกลภัยบุหรี่ ครั้งที่ 3:
ผสมชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่"
24. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ มฉก
25. โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนท้องถิ่น
26. โครงการ มฉก.บริการชุมชน
มาตรการที่ 2 : การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
2.1 พัฒนาแหล่งบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่รู้จักแก่ 1. โครงการศูนย์แนะนํากฎหมายสําหรับประชาชน
ชุมชนและสังคม
2. โครงการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กเล็ก
3. โครงการเทคนิคการแพทย์บริการชุมชน
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หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักพัฒนานักศึกษา/คณะวิชา
คณะนิติศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนําความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. โครงการอบรมวิชาการ "กายภาพบําบัดเพื่อประชาชน" ครั้งที่ 4
เรื่อง "สุขภาพดีด้วย Ball exercise"
5. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์เรียนรู้และธนาคารขยะออมทรัพย์
ตําบลศีรษะจรเข้น้อย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
2.2 รวบรวมศักยภาพการให้บริการวิชาการโดยรวมพร้อมจัดทํา
ข้อมูลบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะกายภาพบําบัด
คณะนิเทศศาสตร์

- ยังไม่มีผลการดําเนินงาน

2.3 จัดทําแผนการตลาดเชิงรุกในการบริการวิชาการแบบมีรายได้ - ยังไม่มีผลการดําเนินงาน
2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการกับชุมชน
ภาครัฐ และภาคเอกชน

1. สร้างเครือข่ายกับ อบต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
2. สร้างเครือข่ายกับ อบต.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นพี่เลี้ยง
3.1 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
3.2 รงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบําบัดเครือข่ายจังหวัดราชบุรี
เรื่อง “Modern pain management for lumbopelvic disorders”
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มหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์

คณะกายภาพบําบัด

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนําความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “กายภาพบําบัดแบบบูรณาการสําหรับ
ผู้ป่วย CKD” ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "กายภาพบําบัดในผู้ป่วย
Low back pain" ร่วมกับโรงพยาบาลระยอง
7. การจัดทํา MOU กับสถาบันอนุญาโตตุลาการ และสมาคมทนายความ
จังหวัดสมุทรปราการ
2.5 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน - บูรณาการบริการวิชาการด้านการเรียนการสอน
และหรือการวิจัย
1. โครงการกายภาพบําบัดชุมชน (บูรณาการกับโครงการฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่
จริงในการจัดการเรีนการสอนภาคปฏิบัติรายวิชา PT4942
2. โครงการฝึกงานทางกายภาพบําบัดเพื่อสุขภาพและความงาม
บูรณาการกับรายวิชา PT4912
3. โครงการ“สานฝันวันสมเด็จย่า พัฒนาสุขภาพบุคลากร มฉก.”
(บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)
4. โครงการวันแพทย์จีน เป็นโครงการที่บูรณการวัฒนธรรมจีน
เข้าไปในรายวิชายาจีน CM2084 วิชาการฝังเข็ม CM4043
5. โครงการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กเล็ก ในรายวิชา MT3642 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 2
6. โครงการวันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน ในรายวิชา MT4041 เวชศาสตร์ชุมชน
หน้า 39

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะนิติศาสตร์

คณะกายภาพบําบัด

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะการแพทย์แผนจีน
คณะเทคนิคการแพทย์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนําความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
7. โครงการเทคนิคการแพทย์บริการชุมชน (มฉก.บริการชุมชน)
8. โครงการบริการวิชาการให้ความรู้เยาวชนด้านการนําชม
(บูรณาการกับรายวิชางานมัคคุเทศก์)
9. โครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC ด้วยการนํานักศึกษา
ไปจัดกิจกรรมเล่านิทานที่โรงเรียน 4 แห่ง บูรณาการในรายวิชา TC3273
11. โครงการสํารวจความต้องการของชุมชนและสังคม บูรณาการกับรายวิชา
LA 4032 การเจรจาต่อรองและการร่างสัญญา/ LA 4042 การให้คําแนะนํากฎหมาย
และโนตารีพับบลิค/LA 3442 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย/ประวัติศาสตร์กฎหมาย
และ LA 4043 การพัฒนากฎหมาย/กฎหมายลักษณะมรดก
12. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
(บูรณาการกับการเรียนการสอนวิชา MI3383)
13. โครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับชุมชน ในรายวิชา MK 3433 ระบบสารสนเทศ
ทางการตลาด และ MK 3553 การสื่อสารทางการตลาดแบบประสมประสาน
- บูรณาการบริการวิชาการด้านการวิจัย
1. โครงการเทคนิคการแพทย์อาสาสร้างเสริมความเข้มแข็งชุมชน: ชุมชนศีรษะจรเข้น้อย
2. การเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพ (interprofessional education; IPE) :
การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยบริการด้วยหัวใจ
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หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะศิลปศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคนิคการแพทย์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนําความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
3. การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการเชื่อมพื้นที่โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมสองฝั่งคลองคณะเทคนิคการแพทย์
ในอําเภอบางพลี และอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. บูรณาการโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้คุณค่าวรรณคดีไทยผ่าน
คณะศิลปศาสตร์
รูปแบบสื่อประสม (ทุนวิจัย สกว.) กับโครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยสู่ผู้เรียน
ด้วยกระบวนการ PLC (นักศึกษานําสื่อวรรณคดีที่สร้างขึ้นจากโครงการวิจัยไปนําเสนอและ
ทดลองใช้สื่อให้กับนักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพครู 4 โรงเรียน)
2.6 มีการจัดการความรู้ในการให้บริการวิชาการ

โครงการการจัดการความรู้งานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจําปีการศึกษา 2561
รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สั่งสม สืบสาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
เป้าประสงค์ที่ 5 : เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
มาตรการที่ 1 : การสั่งสม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
1.1 รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
- มีองค์ความรู้เรื่อง "งิ้ว:อุปรากรจีน"
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์วัฒนธรรม

- กิจกรรมอนุรักษ์แลพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

1. โครงการอนุรักษ์ประเพณีรับบัว
2. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
3. โครงการทัศนศึกษาส่งเสริมภูมิรู้ ภูมิปัญญา คติชนวิทยา ท้องถิ่นไทย
4. โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา
5. โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
6. กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์
7. กิจกรรมไหว้พระ

ศูนย์วัฒนธรรม
ทุกคณะวิชา/ศูนย์วัฒนธรรม
คณะศิลปศาสตร์
ทุกคณะวิชา/ศูนย์วัฒนธรรม
ทุกคณะวิชา/ศูนย์วัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจ

- กิจกรรมอนุรักษ์แลพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

1. โครงการกฐินพระราชทาน
2. โครงการจัดประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย
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ศูนย์วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
3. โครงการวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์
4. นิทรรศการถาวรความสัมพันธ์ไทย-จีน (พิพิธภัณฑ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ)
5. โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมดนตรีจีน
6. โครงการประเพณีรับบัว จัดกิจกรรมร่วม โดยสาธิตวิถีชีวิตชาวจีน
7. จัดกิจกรรมการใช้สือการแสดงละครเพื่อการนําชมพิพิธภัณฑ์ความสัมพันธ์ไทย -จีน
ในจัดกิจกรรม Open House
8. โครงการฝึกอบรมศิลปะการเชิดหุ่นคน
9. โครงการพิธีรําลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ
10. โครงการรําลึกครบรอบ วันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ 2569 ปี
11. กิจกรรมเปิดบ้าน เพื่อรําลึกครบรอบ วันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ 2569 ปี
12. โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน
13.โครงการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลแห่งความรัก (เทศกาลชีชี)
14. โครงการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลฤดูหนาว (เทศกาลตังโจ่ย)
15. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมจีน เช่น เทศกาลไหว้บะจ่าง
เทศกาลไหว้พระจันทร์
16. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จีน ท้องถิ่น (ณ ชุมชนท่องเทียวเชิงวัฒนธรรม
ย่านเมืองเก่ารินแม่น้ําเพชรบุรี และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) จ.เพชรบุรี)
17. โครงการวันแพทย์จีน
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หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน/
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

คณะนิติศาสตร์
คณะการแพทย์แผนจีน

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ
1.3 บูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนกับการเรียนการสอนและการวิจัย

ผลการดําเนินงาน
- บูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน ท้องถิ่น กับการเรียนการสอน
1. โครงการฝึกอบรมศิลปะการเชิดหุ่นคน บูรณาการกับ
รายวิชา CA2103 ศิลปะการแสดงเบื้องต้น
2. กิจกรรมฝึกสอนรําไทยให้นักศึกษาจีนในรายวิชาประเพณีและวัฒนธรรมไทย TC3103
3. โครงการวิจัยศูนย์การเรียนรู้ปลาสลิด
4. โครงการสัมมนาวิชาการ
5. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จีน ท้องถิ่น บูรณาการกับ
รายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมาย LA4002 และรายวิชา ประวัติศาสตร์กฎหมาย
และการพัฒนากฎหมาย LA4043
6. โครงการละครนิเทศศาสตร์ บูรณาการกับรายวิชา
CA 3443 การกํากับการแสดง
CA 3463 การสร้างฉาก เวทีและการจัดแสง
CA 3473 การแต่งหน้าและการออกแบบเครื่องแต่งกาย
CA 3483 การจัดการและผลิตงานแสดง
(จัดแสดงละครเวทีเรื่อง สยอง วันที่ 24 เมษายน 2562)
7. โครงการนิทรรศการภาพถ่ายหัวข้อ "วิถีจีนที่เมืองปากน้ํา"
" บูรณาการกับรายวิชา CA1063 การถ่ายภาพดิจิทัล
8. โครงการจัดบอร์ดสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน (บูรณาการกับวิชาภาษาจีนพื้นฐานและ
วิชาภาษาจีนโบราณ)
9. โครงการวันแพทย์จีน บุรณาการกับรายวิชา CM 2084 ยาจีน
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์วัฒนธรรม

คณะนิติศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

คณะการแพทย์แผนจีน

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

และรายวิชา CM4043 ฝังเข็ม
10. กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและไทย-จีนกับการเรียนการสอน
คณะเทคนิคการแพทย์
- กิจกรรมภูมิคุ้มกันบันทึก (อนุรักษ์การใช้ภาษาไทย) วิชา MT3433
11. บูรณาการการเรียนการสอนไทเก็กกับการดูแลสุขภาพ
คณะพยาบาลศาสตร์
7. กิจกรรมศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ รายวิชา LM 3093 / MK 3433 / CB 4083 /
คณะบริหารธุรกิจ
AC 3203 / MG 4133 / HR 2113 / IMG 305 / IM 4123
12. วิชาCN1113 บูรณาการกับโครงการงานรําลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
2569 ปี
13. วิชาCN1123 บูรณาการกับโครงการเฉลิมฉลองเทศการตรุษจีน และโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง
14. จัดโครงการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอนรายวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
FS 1003 , FS 2602 และ FS 4663 ณ ตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง จ.สมุทรปราการ
คณะเภสัชศาสตร์
15. ไหว้ครู, ลอยกระทง, งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ (ประกวดดาวเดือน)
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
รายวิชา PB 3073 PB 2153 EH 3072
1.4 กําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ในระดับชาติ

ผลงานที่ได้มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ คือชุด ปุราณะสี่สมัย และ
การแสดงชุด จตุรภาคสี่สยาม
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ศูนย์วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

มาตรการที่ 2 : การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
2.1 พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 1. โครงการกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น หรือเครือข่ายองค์กรภาครัฐ
ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม และเอกชนด้านศิลปวัฒนธรรม กับสํานักงานจังหวัดสมุทรปราการ ททท.
ศิลปวัฒนธรรมภาคกลาง มิวเซียมสยาม ชุมชนศรีษะจรเข้น้อย ฯลฯ
2. มีหน่วยงานภายนอกที่เข้าศึกษาศูนย์วัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ 34 หน่วยงาน เช่น
แขกคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว คณะภัณฑารักษ์จาก
UNIVERSITY OF CALIFORNIA,BERKELEY บริษัททัวร์กว่างโจง สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะอาจารย์/นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
และคณะผู้แทนจากบริษัท Global Link Logistics Services Limited
1. โครงการวัฒนธรรมสัญจร (One Day Trip)
2.2 จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่
2. เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในงาน OTDYKH LEISURE และ
มหาวิทยาลัย
งาน Thai Day ณ กรุงปักกิ่ง สหพันธรัฐรัสเซีย
3. เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงในงาน 2018 Guandong 21 st Century Maritme
Silk Road International Expo ณ เมืองตงก๋วน มณฑลกลางตุ้ง
4. เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง ในงาน Shintencho ณ เมือง ฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
5. เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงในงาน 2019 Thai-China Tourism Cultural Festival
ณ ห้างสรรพสินค้า Grand View Mall,Tianhe District,Guangzhou กว่างโจว
สาธารณรัฐประชาชนจีน
สร้างนวัตกรรมจากงานศิลปวัฒนธรรม คือ การแสดงหุ่นคนชุด นารายณ์ทรงครุฑ
2.3 ศึกษาวิจัย และสร้างนวัตกรรมจากงานศิลปวัฒนธรรม
เพื่อนําไปสู่ศิลปวัฒนธรรมที่มีมูลค่าสูง
และนาฏศิลป์ร่วมสมัยชุดหุ่นคนนาฏศิลป์ไร้วิญญาณ
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์วัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรม

ศูนย์วัฒนธรรม

รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจําปีการศึกษา 2561
รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562)
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 6 : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ พอเพียง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
มาตรการที่ 1 : การบริหารทรัพยากรบุคคล
1.1 วางแผนอัตรากําลังและสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน 1. มีการวางแผนอัตรากําลังและสรรหาบุคลากร
2. การจัดสรรทุนศึกษาต่อปริญญาเอกแก่อาจารย์ 1 คน
3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร คุณวุฒิ และตําแหน่งวิชาการของคณาจารย์ ฯลฯ
4. วางแผนอัตรากําลังที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของสาขาวิชา/หลักสูตร
5. แผนพัฒนาอัตรากําลังคณะศิลปศาสตร์
6. กิจกรรมวางแผนอัตรากําลังและสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน
1.2 พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการยกย่องเชิดชูบุคลากร
เพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการทํางาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

กองทรัพยากรบุคคล
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ

- ยังไม่มีผลการดําเนินงาน

1.3 สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการทํางาน 1. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตรและสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร 2.โครงการ/กิจกรรมที่สร้างบรรยายกาศและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการทํางานและ
สร้างความผูกพันกับคณะ
หน้า 47

กองทรัพยากรบุคคล
คณะบริหารธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
3. กิจกรรมงานสัมมนา รวมพลังชาววิทย์ เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักพัฒนานักศึกษา
5. จัดสัมมนาภายนอกปีละ 1 ครั้ง
6. สร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทํางาน
7. โครงการทําบุญทําบุญตักบาตรคณะเทคนิคการแพทย์
8. โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เพิ่มคุณภาพชีวิตการทํางานของ

หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักพัฒนานักศึกษา
กองคลัง
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบําบัด

บุคลากรคณะกายภาพบําบัด (plus meeting)
9. โครงการทําบุญครบรอบการก่อตั้งคณะ
10. กิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศการทํางาน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทํางาน
11. โครงการกิจกรรมพบปะสังสรรค์

1.4 มีแผนพัฒนาคุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการและศักยภาพ
ในการทํางานของบุคลากรทุกระดับ

1. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี
2. โครงการอบรมหลักสูตร "ภาวะผู้นํากับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์สําหรับบุคลากร
ที่มีอายุงาน ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป"
3. จัดทําแผนพัฒนาคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
4. จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพในการทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน
4.1 จัดฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสาขาให้มีความรู้รอบ
สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกกลุ่มวิชาในกรณีมีเหตุจําเป็น
4.2 ร่วมประชุมและจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทรัพยากรสนับสนุนในด้าน
- การบริหารจัดการ และการใช้งานห้องปฏิบัติการ
หน้า 48

คณะเภสัชศาสตร์
สํานักพัฒนาวิชาการ
กองทรัพยากรบุคคล
กองทรัพยากรบุคคล
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

- การใช้งาน การดูแล บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์
- การทบทวนคู่มือห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และจัดทําแนวปฏิบัติ
ในเรื่องดังกล่าว เสนอมายังคณะกรรมการวิชาการคณะ
- มีการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานกองอาคารและ
บริษัทอินโนเวชั่นในการตรวจสอบระบบไฟ น้ํา แก๊ส และจุดที่มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน
จนได้แนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งจุดตรงไหนที่สามารถแก้ไขได้ทางกองอาคารและ
บริษัทอินโนเวชั่นแก้ไขให้ทันที
5. งานพัฒนาคุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวิชาการ
คณะเทคนิคการแพทย์
- โครงการสัมมนาการก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
6. งานเสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นครู/คุณธรรมจริยธรรม
อาจารย์/วิชาการ/วิชาชีพ
- โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับความเป็นครูที่ดี
- โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ
- โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการทํางานของเจ้าหน้าที่
7. กิจกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
คณะกายภาพบําบัด
8. ทุกสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์ ได้จัดทําแผนพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
คณะศิลปศาสตร์
ตรงตามสาขาวิชาเอกที่สังกัด และส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่กระบวนการดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ
9. โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักพัฒนานักศึกษา เกี่ยวกับการส่งเสริมการทํางานด้านจิตอาสา สํานักพัฒนานักศึกษา
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ
1.5 มีการปลูกฝังคุณธรรม 6 ประการ ดําเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรับใช้สังคม

ผลการดําเนินงาน
1. มีการปลูกฝังให้กับบุคลาการตามโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
2 โครงการทําบุญคณะวิทยาศาสตร์ฯ ฟ้าใหม่สดใสด้วยบุญ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
3. โครงการทําบุญอาจารย์ใหญ่
4. โครงการตระหนักรู้ ตระหนักใช้ ใส่ใจความพอเพียง
5. โครงการ สพว. รวมใจ รับใช้สังคม
6. โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักพัฒนานักศึกษา เกี่ยวกับการส่งเสริมการทํางาน
ด้านจิตอาสา
7. สร้างจิตสํานึกให้บุคลากรกองคลังมีคุณธรรม 6 ประการ และรู้จักการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย
(โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้)
8. ร่วมบริจาคสิ่งของ "โครงการเติมฝันเพื่อน้อง น้อง" จัดโดยกลุ่มวิทยุสมัครเล่น
เพื่อการศึกษา
9. กิจกรรมช่วยเหลือสังคม
10. โครงการฝึกอบรมทางด้านคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณอาจารย์/
จรรยาบรรณการวิจัย
11. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับพัฒนางานประจํา 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย
สู่การวิจัย เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนา
(Routine to Research : R2R) ให้กับหน่วยงานสนับสนุน
คุณภาพงาน
2. หน่วยงานสนับสนุนจัดทํางานวิจัยที่พัฒนาจากงานประจํา จําแนกเป็น
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักพัฒนาวิชาการ
สํานักพัฒนานักศึกษา
กองคลัง

กองพัสดุ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบําบัด
กองทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

มาตรการที่ 2 : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
2.1 ยึดหลักการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยบนพื้นฐาน
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการดําเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

1) พัฒนางานสารบรรณกองกลางด้วยระบบสารสนเทศ (ทะเบียนรับอิเล็กทรอนิกส์)
2) เพิ่มประสิทธิภาพระบบเอกสารเบิก-จ่ายให้มีความถูกต้อง
3) การจัดฐานข้อมูล MIS ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
4) การติดตามผลการดําเนินงานกองพัสดุ
5) การลดปัญหานักศึกษาไม่ทําสติกเกอร์จอดรถยนต์ที่ มฉก.2 ด้วยมาตรการที่เข้มงวด
6) การเสริมสร้างทักษะการตัดสินใจในการทํางานให้กับบุคลากรกองแผนและพัฒนา
7) กระบวนการออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8) เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการจัดทํา e-learning สําหรับ
การเรียนการสอน
9) การนําชมพิพิธภัณฑ์ “หอประวัติ ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์” ด้วยระบบคิวอาร์โค้ด
(QR Code)
10) ลดจํานวนงานที่เสร็จไม่ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
11) การลดการใช้ทรัพยากรโดยใช้การประเมินออนไลน์ ของสํานักพัฒนาวิชาการ
12) สร้างระบบการให้ข้อมูลในการตอบคําถามนักศึกษา
13) พัฒนาระบบการกรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

กองกลาง
กองคลัง
กองทรัพยากรบุคคล
กองพัสดุ
กองอาคารสถานที่
กองแผนและพัฒนา
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

1. มหาวิทยาลัยกําหนดแนวปฏิบัติการพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์ (Priniter) จาก
ประกาศที่ 016/2556 เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2556

มหาวิทยาลัย
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ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
ศูนย์วัฒนธรรม
สํานักพัฒนานักศึกษา
สํานักพัฒนาวิชาการ
สํานักทะเบียนและประมวลผล
บัณฑิตวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

2.2 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

2.3 บริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

2. มีการวิเคราะห์งบประมาณก่อนที่จะดําเนินการขอใช้งบประมาณ
โดยให้มีความคุ้มค่าคุ้มทุน
3. กําหนดงบประมาณในแผนปฏิบัติการประจําปี พร้อมกํากับติดตามให้เป็นไปตาม
ที่กําหนดไว้อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี

ทุกคณะวิชา/หน่วยงาน

1. งานบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
1. การระดมสมองจัดทําแผนพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจําปี 2561
2. การถ่ายทอดนโยบาย แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ สู่ผู้ปฏิบัติ
2. กิจกรรมการประชุมคณะเพื่อพัฒนาการบริหารงาน

คณะเทคนิคการแพทย์

- จัดทําแผนและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ประจําปีการศึกษา 2561

งานตรวจสอบภายใน/
ทุกคณะวิชา/หน่วยงาน

2.4 มีแผนการหารายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน การจัดหารายได้จากการเช่าทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
1.1 การเช่าพื้นที่และร้านค้า
1.2 รายได้จากคลินิกต่าง ๆ
1.3 โรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน
1.4 รายได้อื่นๆ
1.5 จากการแสวงหาการลงทุน (ดอกเบี้ยเงินฝาก/เงินบริจาค)
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกายภาพบําบัด

กองคลัง/คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม/
คณะกายภาพบําบัด

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ
2.5 สนับสนุน และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการดําเนินการ
จัดการความรู้ (KM) เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

ผลการดําเนินงาน
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "เทคนิคการจัดทําระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ"
2. กิจกรรม/โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
1.1 การทํา KM (ภายใน)
1.2 การวิเคราะห์อัตรากําลัง (ภายนอก)
1.3 การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี (ภายใน)
3. การพัฒนากรอบโจทย์วิจัยคณะเทคนิคการแพทย์
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้จากการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
เรื่อง การทํางานอย่างกัลยาณมิตรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
5. งานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
- โครงการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการสอน
- โครงการพัฒนาทักษะด้านวิจัย
6. การพัฒนากรอบโจทย์วิจัยคณะเทคนิคการแพทย์
7. กิจกรรมพัฒนาคณะกายภาพบําบัดสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จํานวน 3 เรื่อง
7.1 การใช้ google form เพื่อการเรียนการสอน
7.2 กิจกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการตามพลวัตรของสังคม
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7.3 กิจกรรมสถิติสําหรับการวิจัยทางคลินิกมุ่งเป้าสู่การใช้งานได้จริง
8. โครงการ การจัดการความรู้เรื่อง การพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้นักศึกษามีความรอบรู้
คู่ความดี และมีความสุข
หน้า 53

หน่วยงานรับผิดชอบ
กองแผนและพัฒนา
กองทรัพยากรบุคคล

คณะเทคนิคการแพทย์
สํานักพัฒนานักศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์

คณะกายภาพบําบัด

คณะพยาบาลศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
9. โครงการการจัดการความรู้ทางสุขภาพ และบูรณาการความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
10. การพัฒนาทักษะการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
11. เทคนิคการสร้างเสริมมารยาทไทยให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน
12. เทคนิคการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
13. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมด้าน
14. การจัดการทรัพยากร/พลังงาน/สิ่งแวดล้อม (R2I)
15. โครงการการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดทํา Website

2.6 บริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณธรรมและ
คุณภาพอย่างยั่งยืน (Life Long Quality)
- Life Long Learning Quality
- Life Long Health Quality
- Life Long Social and Personal Quality

2.7 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. จัดสวัสดิการให้กับบุคลากรในด้านสุขภาพ เช่น การฉีดวัคซีนต่าง ๆ
และตรวจสุขภาพประจําปี
โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์
โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมด้านความประหยัด
โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมด้านรับใช้สังคม
2. โครงการแอโรบิคด๊านซ์เพื่อสุขภาพ
3. โครงการรํามวยไท้เก๊กเพื่อสุขภาพ
4. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
- มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศ MIS ของมหาวิทยาลัย
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หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สํานักพัฒนาวิชาการ
กองคลัง
คณะเทคนิคการแพทย์

สํานักพัฒนานักศึกษา

แผนกบริการคอมพิวเตอร์ กองกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ
2.8 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้โดดเด่น
เป็นที่ประจักษ์

มาตรการที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
3.1 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3.2 ปลูกฝังจิตสํานึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวม

ผลการดําเนินงาน
1. การปรับปรุงการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์คณะ
(ทํา VDO clip แนะนําคณะเทคนิคผ่านทางเว็บไซต์ http://medtech.hcu.ac.th และ
FB : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)
2. กิจกรรมวันแรกพบให้กับบุคลากรใหม่

หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะเทคนิคการแพทย์

กองทรัพยากรบุคคล

1. กิจกรรมส่งเสริมด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1.1 กิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
1.2. โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกเพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัย
ที่ ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กองอาคารสถานที่

- มีการดําเนินงานโครงการประหยัดพลังงานแบบมีส่วนรวมในภาพรวม ดังนี้
1. โครงการศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกเพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับมหาวิทยาลัย
ที่ ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
2. โครงการประกวดสํานักงานสีเขียว (Green Office) ดําเนินการส่งใบสมัคร
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสํานักงานสีเขียว จํานวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกายภาพบําบัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3. โครงการรณรงค์การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์

กองอาคารสถานที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดําเนินงาน
4. โครงการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก
5. โครงการจัดทําสื่อรณรงค์เรื่องการใช้ทรัพยากรและการประหยัด
พลังงาน บูรณาการกับวิชา CD4243 การออกแบบภาพประกอบ
6. โครงการช่วยชาติประหยัดพลังงาน มฉก.1 / มฉก.2
7. โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม
8. โครงการพัฒนากิจกรรม 7 ส และอนุรักษ์พลังงาน
9. โครงการอนุรักษ์พลังงานและสํานักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
10. กิจกรรมบันทึกการใช้เครื่องปรับอากาศ
11. กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงานสําหรับนักศึกษา
12. กิจกรรมลดการใช้กระดาษด้วยการเสนอโครงการโดยการส่งไฟล์ข้อมูลผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
13. กิจกรรมประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานโดยใช้โปสเตอร์และคลิป
14. โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
15. การประหยัดพลังงานให้กับบุคลากร
16. โครงการรณรงค์ ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะนิเทศศาสตร์
สํานักพัฒนานักศึกษา
คณะการแพทย์แผนจีน/
คณะกายภาพบําบัด
คณะพยาบาลศาสตร์/
คณะนิติศาสตร์/ศูนย์วัฒนธรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สํานักพัฒนาวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ
3.3 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักคุณธรรม (ซื่อสัตย์ ประหยัด และ
รับใช้สังคม) เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืน

ผลการดําเนินงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการกําหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานตามประกาศที่ 039/2558 กองอาคารสถานที่
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และนโยบายด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตามประกาศที่ 049/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
2. กําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมภายในมหาวิทยาลัย 12 มาตรการ
กองอาคารสถานที่
พร้อมเผยแพร่ให้กับทุกหน่วยงาน
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