รายงานการประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจาปี
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปี 2563
รอบ 12 เดือน
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564
กองแผนและพัฒนา

รายงานการประเมินผลตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี
ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปี 2563
รอบ 12 เดือน
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนกรกฎาคม 2564
(ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564)

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ครั้งที่ 3/2564
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
เวลา 13.00 น.
……………………....………………
รายนามกรรมการผู้มาประชุม
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ภาวิช ทองโรจน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
นายกสภามหาวิทยาลัย
3. นายไปรเทพ ซอโสตถิกุล
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ กรรมการ
5. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย
กรรมการ
6. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
กรรมการ
7. รองศาสตราจารย์ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ
กรรมการ
8. ดร.ธนู กุลชล
กรรมการ
9. นายสัก กอแสงเรือง
กรรมการ
10. นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์
กรรมการ
11. นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร
กรรมการ
12. นายนิพนธ์ ลีละศิธร
กรรมการ
13. นางจินดา บุญลาภทวีโชค
กรรมการ
14. นางสาววรรณา ลอลือเลิศ
กรรมการ
15. ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์
กรรมการ
16. อาจารย์ ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์
กรรมการ
17. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สหัส บัณฑิตกุล
กรรมการ
18. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา
กรรมการ
19. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา วัจฉละฐิติ
กรรมการ
20. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์
เลขานุการ
รายนามกรรมการผู้ลาประชุม
1. ดร.วิเชียร เตชะไพบูลย์
2. นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์

นายกกิตติมศักดิ์สภามหาวิทยาลัย
กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1. อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์
2. Dr. Jonathan Rante Carreon
3. นางสาวปรานีต งานสลุง

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
หัวหน้าแผนกสารบรรณ กองกลาง

-2เปิดประชุม เวลา 13.00 น.
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5.12 ขอความเห็ น ชอบรายงานผลการด าเนิ น งานและการประเมิ น ผลตามตั ว ชี้ วั ด
ของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีการศึกษา 2563
ตามที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดทาแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 5 ปี ระยะที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งได้แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ มาตรการ
พร้อมตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมาย เพื่อวัดความสาเร็จในการดาเนินงาน และรายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นั้น
มหาวิทยาลัย ได้จัดทาตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ ประจาปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งถ้าจะสะท้อนถึงการดาเนินการและศักยภาพในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน ในภาพรวมของตัวชี้วัด
54 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 42 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.77 ไม่บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 19.23
และรอข้อมูล 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

1 จานวนหลักสูตรด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หมายเหตุ เปิดหลักสูตรได้ตามแผน และมีปิดดาเนินการ
2 หลักสูตร
2 จานวนหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบโมดูล (Module) ด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
3 จานวนหลักสูตรที่มีรายวิชาภาษาจีน
4 จานวนหลักสูตรที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
และประเทศอื่นๆ

เป้าหมาย ปี 2563 สถานะของ
(รอบ 12 เดือน)
ตัวชี้วัด
(/)
แผน
ผล
หลักสูตร
29
27

หน่วย
นับ

หลักสูตร

9

15



หลักสูตร

15

36



หลักสูตร

6

7



-3ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ปี 2563
(รอบ 12 เดือน)
แผน
ผล

สถานะ
ของ
ตัวชี้วัด
(/)

5 จานวนหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถทางภาษาจีน
ให้กับนักศึกษา

หลักสูตร

8

8



6 จานวนรายวิชาเลือกเสรีด้านจีนศึกษา/วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
7 จานวนโครงการที่เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาจีน
ให้แก่นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร

รายวิชา

20

24



โครงการ

5

7



8 จานวนโครงการเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพ
ตนเองให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร

โครงการ

5

5



9 ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนครบตามจานวนหน่วยกิต
ของหลักสูตรที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน
Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ระดับ 5 ของคณะวิชา
ที่ใช้ภาษาจีน และระดับ 4 ของสาขาวิชาอังกฤษ-จีน

ร้อยละ

95

100



10 จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-จีน/จีน-ไทย

คน

550

561



11 จานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ด้านจีนศึกษาและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เรื่อง

35

89



-



12 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอกต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
- ด้านจีนศึกษา

คน : บาท 1 : 25,000

- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คน : บาท 1 : 50,000 1 : 37,689.42

ผลงาน/
เรื่อง

1

3



14 จานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้านจีนศึกษา กิจกรรม/
และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่แก้ไขปัญหาของชุมชนและ โครงการ
สังคม

4

5



13 จานวนงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับ
คุณภาพของเศรษฐกิจทางด้านสาธารณสุข สุขภาพ
และเทคโนโลยีทางการแพทย์

15 รายได้จากการบริการวิชาการด้านจีนศึกษาและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

บาท

2,600,000 13,432,057.02



-4ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
เป้าหมาย ปี 2563 สถานะ
(รอบ 12 เดือน)
ของ
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ตัวชี้วัด
แผน
ผล
(/)
16 จานวนหลักสูตรที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและ
หลักสูตร
3
12

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย
17 จานวนหลักสูตรระยะสัน้ และหลักสูตรการเรียนการสอน
แบบโมดูล (Module) ที่ตอบสนองต่อผู้เรียนในวัย
ทางานและวัยสูงอายุที่มีความต้องการศึกษาในการ
พัฒนาตนเอง

หลักสูตร

9

10



18 จานวนหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร

2

3



19 ร้อยละของจานวนรายวิชาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ใน
ลักษณะเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและบรรลุตามมาตรฐาน
กรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และหรือ
STEAM-Education ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

ร้อยละ

90

91.05



20 ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอบผ่านการวัด
ระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC)
20.1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
สอบผ่านตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป
20.2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ - จีน สอบผ่าน 50 คะแนน
ขึ้นไป
20.3 หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สอบผ่านตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป
20.4 หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สอบผ่าน 450 คะแนนขึ้นไป
20.5 หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ฯ
สอบผ่านตั้งแต่ 400 คะแนน ขึ้นไป
20.6 หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สอบผ่านตั้งแต่ 255 คะแนนขึ้นไป

ร้อยละ

70

73.39



-5ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ปี 2563
(รอบ 12 เดือน)
แผน
ผล

สถานะ
ของ
ตัวชี้วัด
(/)

21 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ทาง
คอมพิวเตอร์ต่อจานวนนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมดในแต่
ละปี

ร้อยละ

95

95.32



22 จานวนรายวิชา e-learning ที่มีคุณลักษณะครบตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

รายวิชา

50

70



23 จานวนกิจ กรรมพัฒ นานั กศึกษาที่ส่งเสริมคุณลั กษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์

กิจกรรม

30

73



24 ร้อยละของหลักสูตรที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีคุณภาพต่อบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระดับ 4.01 ขึ้นไป

ร้อยละ

85

91.30



25 ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

85

89.88

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

85

88.83

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

80

76.82

85
90
85
85
80

88.26
65.81
82.22
97.00
90.91





26 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
- สาขาวิชากายภาพบาบัด
- สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

ร้อยละ

27 ร้อยละของนักศึกษาตกออกกลางคันลดลง

ร้อยละ

5

3.72



28 จานวนนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ได้รับยกย่องชมเชยด้าน
คุณธรรมจริยธรรมจากหน่วยงานภายนอก

คน

5

6



29 จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

คน

25

27



-6ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
เป้าหมาย ปี 2563 สถานะ
หน่วย
(รอบ 12 เดือน)
ของ
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
นับ
ตัวชี้วัด
แผน
ผล
(/)
30 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คน : บาท 1 : 60,000 1 : 53,071.43

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คน : บาท 1 : 50,000 1 : 37,689.42

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คน : บาท 1 : 25,000 1 : 36,175.36



31 ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ต่อ
จานวนอาจารย์ประจา

ร้อยละ

45

48.11



32 จานวนผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคม
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

2

4



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของชุน

33 จานวนชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา
และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน

ชุมชน/
องค์กร

2

2

สถานะ
ของ
ตัวชี้วัด
(/)


34 ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการต่อรายได้
จากค่าเล่าเรียน

ร้อยละ

1.50

4.07



35 จานวนผลงานที่เกิดจากการให้บริการวิชาการที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนและสังคมเพื่อ
นาไปสู่สังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

2

3



36 ร้ อยละของโครงการบริ การวิช าการที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอนและหรือการวิจัยต่อจานวนโครงการ
บริการวิชาการทั้งหมด

ร้อยละ

50

55.36



ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ปี 2563
(รอบ 12 เดือน)
แผน
ผล

-7ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สั่งสม สืบสาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม
ไทย-จีน
เป้าหมาย ปี 2563
สถานะ
(รอบ 12 เดือน)
ของ
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ตัวชี้วัด
แผน
ผล
(/)
37 จานวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ เรื่อง
1
4

ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
38 จานวนโครงการที่บูรณาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน กับการเรียนการ
สอนและการวิจัย

โครงการ

25

25



39 จานวนผลงานที่ได้มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ

ผลงาน/
ชิ้นงาน

1

2



40 จานวนหน่วยงานภายนอกที่เข้าศึกษาศูนย์วัฒนธรรม
เป็นแหล่งเรียนรู้

หน่วยงาน

20

20



41 จานวนนวัตกรรมจากงานศิลปวัฒนธรรมที่มีมูลค่าสูง

ชิ้นงาน

1

2



42 จานวนโครงการ/กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่สร้าง
รายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

โครงการ/
กิจกรรม

2

3



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลัก
ธรรมาภิบาล
เป้าหมาย ปี 2563
สถานะ
(รอบ 12 เดือน)
ของ
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
ตัวชี้วัด
แผน
ผล
(/)
43 ร้อยละของคณะที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ร้อยละ
80
76.92

(FTES) เป็นไปตามเกณฑ์
44 ร้อยละของหลักสูตรที่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

ร้อยละ

100

100



45 ร้อยละการลาออกของบุคลากร

ร้อยละ

5

4.52



46 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ

35

36.84



47 ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

30

24.09



48 ร้อยละของกาไรสุทธิต่อปี

ร้อยละ

5

-

รอผล

-8-

49 ร้อยละจากรายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

ร้อยละ

15

-

สถานะ
ของ
ตัวชี้วัด
(/)
รอผล

50 ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร อยู่ในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ

100

95.55



51 ร้อยละของคณะที่มีผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับ
คณะ อยู่ในระดับดีมาก

ร้อยละ

50

38.46



52 ผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน

ระดับ

ดีมาก

ดี



53 จานวนนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วม (Routine to
Innovation) และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ชิ้นงาน

4

5



54 จานวนงานวิจัยที่พัฒนาจากงานประจาไปสู่งานวิจัย

เรื่อง

13

13



ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ปี 2563
(รอบ 12 เดือน)
แผน
ผล

มหาวิทยาลัย จึงเสนอขอความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานและการประเมินผลตามตัวชี้วัดของ
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจาปีการศึกษา 2563 โดยผ่านการกลั่นรองจากคณะกรรมการบริหาร
ของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการเวียนขอมติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
มติ ที่ประชุมอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

(นางสาวปรานีต งานสลุง)
หัวหน้าแผนกสารบรรณ
จดรายงานการประชุม

(อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์)
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตรวจรายงานการประชุม

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจาปีการศึกษา 2563
...................................
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมี 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ จานวน 54 ตัวชี้วัด ประจาปีการศึกษา 2563
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2563- เดือนกรกฎาคม 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
คุณธรรม 6 ประการ ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สั่งสม สืบสาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บริการจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 1

บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ จานวน 54 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ความสาเร็จของการดาเนินงานภาพรวมตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ได้ดาเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ในรอบ 12 เดือน (เดือนสิงหาคม 2563 - เดือนกรกฎาคม 2564) พบว่า
มีตัวชี้วัดความสาเร็จรวม 54 ตัวชี้วัด โดยมีผลดาเนินการที่บรรลุเป้าหมาย 42 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.77 ไม่บรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 19.23 และ
ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถประเมินได้ 2 ตัวชี้วัด เนื่องจากอยู่ระหว่างรอข้อมูลจากผลการดาเนินงาน เมื่อพิจารณาจากผลการดาเนินการตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ทั้ง 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สรุปพอสังเขปได้ดังนี้
1) ด้านการผลิตบัณฑิต
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปิดรวมทั้งสิ้น 45 หลักสูตร ประกอบด้วยระดับปริญญาตรี 34 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 9 หลักสูตร
และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 6,854 คน ระดับปริญญาตรี 6,494 คน ระดับปริญญาโท 186 คน ระดับปริญญาเอก 64 คน และประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล 110 คน มีนักศึกษาใหม่ 1,944 คน เป็นระดับปริญญาตรี 1,717 คน ระดับปริญญาโท 74 คน และระดับปริญญาเอก 44 คน และประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล 109 คน
มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ทั้งหมด 424 คน มีสัดส่วนคุณวุฒกิ ารศึกษา ปริญญาตรี : ปริญญาโท : ปริญญาเอก เท่ากับ 0.5 : 5.8 : 3.7 โดยมีอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 36.84 และอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 24.06
การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารตกลงความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในต่ า งประเทศ จ านวน
47 มหาวิทยาลัย โดยมีดาเนินการตามข้อตกลงและกิจกรรมร่วมกัน 24 มหาวิทยาลัย
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 2

2) ด้านการวิจัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมีงานวิจัยที่ได้รับทุน สนับสนุน รวมทั้งสิ้น 30 เรื่อง เป็นเงิน 15,416,972.- บาท และมีผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
ที่เผยแพร่ จานวน 204 เรื่อง หรือคิดเป็นร้อยละ 48.11 ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
3) ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยโดยศู นย์บริการวิชาการและคณะวิชาได้ดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ทั้งแบบมีรายได้และไม่มีรายได้ จานวน 50 โครงการ
รวมรายได้ทั้งหมด 37,801,931.03 บาท และมีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียน การสอน งานวิจัย และทาบารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ
55.36
4) ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ส่ ง เสริ ม โครงการศิ ล ปวั ฒ นธรรม ที่ เ ผยแพร่ กิ จ กรรม ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น /ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ไทย-จี น จ านวน
12 โครงการ

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)
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2. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
1. จากการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยที่ผ่านมาทุกปี ผนวกกับมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสังคมทั้ง ภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก และเพื่อให้สะท้อนเป้าหมายอย่างแท้จริง สามารถบรรลุและครอบคลุมปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนไป เช่น ปัจจัยนาเข้า ปัจจัยของกระบวนการ
และปัจจัยของผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการพิจารณาและทบทวนการปรับตัวชี้ วัดของแผนกลยุทธ์ระดับ
มหาวิทยาลัย จากตัวชี้วัดทั้งหมด 54 ตัวชี้วัด ลดลงเหลือ 19 ตัวชี้วัด สาหรับปีการศึกษา 2564
2. การเปิดหลักสูตรใหม่ ควรเน้นเชิงบูรณาการที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใหม่ หรือปรับหลักสูตรเป็นแบบออนไลน์ หรือหลักสูตรแบบสหสาขาวิชา
เรียนผ่านออนไลน์ในทุกช่วงวัย และต้องปรับตัวให้ทันความก้าวหน้าของโลกใหม่ มุ่งสร้างคน-พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ตรงความต้องการของงานยุคใหม่ - แบบแผน
ใหม่ - แพลตฟอร์มใหม่ - โลกแวดล้อมใหม่
3. ควรมีการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการให้ได้นวัตกรรม ที่เน้นกระบวนการสังเคราะห์สร้างเป็นนวัตกรรมและนาไปใช้ เพื่อสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
สู่การพัฒนาท้องถิ่น การขับเคลื่อนประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วนวัตกรรม (Value-Based Economy) และทิศทางนโยบายแนวคิด BCG Model
ซึ่งนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในชุมชนท้องถิ่น และสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น การเรียนการสอน และการวิจัย
พร้อมเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง
4. ควรกาหนดแนวทางการจัดหารายได้เพิ่มจากแหล่งภายนอกและรายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และทบทวน ชะลอรายจ่ายไม่จาเป็นหรือควบคุม
รายจ่ายให้เป็นไปตามรายรับจริง และอาจกาหนดกลยุทธ์ในเชิงรุกและวางแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยที่จะก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น
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หน้า 4

ตารางที่ 1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจาปีการศึกษา 2563

ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์

จานวน
ตัวชี้วัด

ปีการศึกษา 2563
ผลการดาเนินงาน
บรรลุ
ไม่บรรลุ
เป้าหมาย เป้าหมาย

1

สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15

13

2

ผลการ
ดาเนินงาน
ยังไม่สิ้นสุด
-

2

พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

14

12

2

-

3

ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

3

2

1

-

4

ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชน

4

4

-

-

5

สั่งสม สืบสาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

6

6

-

-

6

บริการจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล

12

5

5

2

54

42

10

2

รวมทั้งสิ้น

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)
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ตารางที่ 2 สรุปผลตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ฯประจาปีการศึกษา 2563 ตัวชี้วัดที่ไม่ประเมิน (รอผล) จานวน 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วดั

ผลการดาเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริการจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดที่ 48

ร้อยละของกาไรสุทธิต่อปี

รอข้อมูลจากกองคลัง

ตัวชี้วัดที่ 49

ร้อยละจากรายได้อื่นๆ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

รอข้อมูลจากกองคลัง

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 6

ตารางที่ 3 สรุปผลตัวชี้วดั ตามแผนกลยุทธ์ฯประจาปีการศึกษา 2563 ที่ดาเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย จานวน 9 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลดาเนินการ

หลักสูตร

29

27

- ด้านจีนศึกษา

คน : บาท

1 : 25,000

-

- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คน : บาท

1 : 50,000

1 : 37,689.42

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1

จานวนหลักสูตรด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หมายเหตุ เปิดหลักสูตรได้ตามแผน และมีปิดดาเนินการ 2 หลักสูตร

12

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
คุณธรรม 6 ประการ ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
25

ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร้อยละ

85

89.88

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ร้อยละ

85

88.83

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร้อยละ

80

76.82

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)
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ตัวชี้วัดที่
26

ประเด็นยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วดั
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทสี่ อบผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
- สาขาวิชากายภาพบาบัด
- สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลดาเนินการ

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

85

88.43

90
85
85
80

65.81
82.22
97.00
90.91

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
30

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อ
จานวนอาจารย์ประจา ที่ปฏิบัติงานจริง
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คน : บาท

1 : 60,000

1 : 53,071.43

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คน : บาท

1 : 50,000

1 : 37,689.42

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คน : บาท

1 : 25,000

1 : 36,175.36
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ตัวชี้วัดที่

ประเด็นยุทธศาสตร์ / ตัวชี้วดั

หน่วยนับ

เป้าหมาย

ผลดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล
43

ร้อยละของคณะที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (FTES) เป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ

80

76.92

47

ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

30

24.09

50

ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ

100

95.55

51

ร้อยละของคณะที่มีผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ อยู่ในระดับดีมาก

ร้อยละ

50

38.46

52

ผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน

ระดับ

ดีมาก

ดี

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)
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ตารางที่ 4 สรุปผลการดาเนินงานแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจาปีการศึกษา 2563 จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าหมาย ปี 2563
สถานะของ
(รอบ 12 เดือน)
ตัวชี้วัด
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
ผล
( / )
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
1

จานวนหลักสูตรด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตร

29

27



หมายเหตุ เปิดหลักสูตรได้ตามแผน และมีปิดดาเนินการ 2 หลักสูตร
2

จานวนหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรการเรียนการสอนแบบโมดูล
(Module) ด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตร

9

15



3

จานวนหลักสูตรที่มรี ายวิชาภาษาจีน

หลักสูตร

15

36



4

จานวนหลักสูตรทีร่ ่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ

หลักสูตร

6

7



5

จานวนหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถทางภาษาจีนให้กับนักศึกษา

หลักสูตร

8

8



6

จานวนรายวิชาเลือกเสรีด้านจีนศึกษา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ

รายวิชา

20

24



7

จานวนโครงการที่เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาจีนให้แก่นักศึกษา อาจารย์
และบุคลากร

โครงการ

5

7



8

จานวนโครงการเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพตนเองให้กบั นักศึกษา
อาจารย์ และบุคลากร

โครงการ

5

5



รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 10

ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

เป้าหมาย ปี 2563
(รอบ 12 เดือน)
แผน
ผล

สถานะของ
ตัวชี้วัด
( / )

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
ร้อยละ

95

100



จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไทย-จีน/จีน-ไทย

คน

550

561



11

จานวนผลงานวิจัยที่ตพี ิมพ์เผยแพร่ ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เรื่อง

35

89



12

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจา
- ด้านจีนศึกษา

คน : บาท

1 : 25,000

-

- ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คน : บาท

1 : 50,000

1 : 37,689.42

9

ร้อยละของนักศึกษาที่เรียนครบตามจานวนหน่วยกิต ของหลักสูตรที่สอบ
ผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) ระดับ
5 ของคณะวิชาที่ใช้ภาษาจีน และระดับ 4 ของสาขาวิชาอังกฤษ-จีน

10



13

จานวนงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ
ทางด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

ผลงาน/ เรือ่ ง

1

3



14

จานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ที่แก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม

กิจกรรม/
โครงการ

4

5



15

รายได้จากการบริการวิชาการด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

บาท

2,600,000

13,432,057.02



รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 11

เป้าหมาย ปี 2563
สถานะของ
(รอบ 12 เดือน)
ตัวชี้วัด
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
ผล
( / )
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ
ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
16

จานวนหลักสูตรที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงานและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
นวัตกรรมทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย

หลักสูตร

3

12



17

จานวนหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module)
ที่ตอบสนองต่อผู้เรียนในวัยทางานและวัยสูงอายุที่มีความต้องการศึกษาในการ
พัฒนาตนเอง

หลักสูตร

9

10



18

จานวนหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตร

2

3



19

ร้อยละของจานวนรายวิชาที่จัดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญและบรรลุตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)และหรือ STEAM-Education ต่อรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี

ร้อยละ

90

91.05



รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 12

เป้าหมาย ปี 2563
สถานะของ
(รอบ 12 เดือน)
ตัวชี้วัด
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
ผล
( / )
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ
ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
20

ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ (TOEIC)

ร้อยละ

70

73.39



20.1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
สอบผ่านตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป
20.2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ – จีน สอบผ่าน 500 คะแนน ขึ้นไป
20.3 หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบผ่านตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป
20.4 หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
สอบผ่าน 450 คะแนนขึ้นไป
20.5 หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ฯ
สอบผ่านตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป
20.6 หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สอบผ่านตั้งแต่ 255 คะแนน ขึ้นไป
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 13

เป้าหมาย ปี 2563
สถานะของ
(รอบ 12 เดือน)
ตัวชี้วัด
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
ผล
( / )
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ
ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
21

ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ทางคอมพิวเตอร์ต่อจานวน
นักศึกษาที่เข้าสอบทั้งหมดในแต่ละปี

ร้อยละ

95

95.32



22

จานวนรายวิชา e-learning ที่มีคุณลักษณะครบตามเกณฑ์ทกี่ าหนด

รายวิชา

50

70



23

จานวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

กิจกรรม

30

73



24

ร้อยละของหลักสูตรที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ ีคุณภาพต่อ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ระดับ 4.01 ขึ้นไป

ร้อยละ

85

91.30



25

ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

85

89.88

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

85

88.83

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

80

76.82

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)



หน้า 14

เป้าหมาย ปี 2563
สถานะของ
(รอบ 12 เดือน)
ตัวชี้วัด
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
ผล
( / )
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ
ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
26

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

ร้อยละ

- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

85

88.26

- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

90

65.81

- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

85

82.22

- สาขาวิชากายภาพบาบัด

85

97.00

- สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

80

90.91

ร้อยละ

5

3.72





27

ร้อยละของนักศึกษาตกออกกลางคันลดลง

28

จานวนนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ได้รับยกย่องชมเชยด้านคุณธรรมจริยธรรมจาก
หน่วยงานภายนอก

คน

5

6



29

จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทางวิชาการทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

คน

25

27



รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 15

ที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ปี 2563
(รอบ 12 เดือน)

หน่วยนับ

แผน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยทีผ่ ลิตองค์ความรูด้ ้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
30

ผล

สถานะของ
ตัวชี้วัด
( / )

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
ต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คน : บาท

1 : 60,000

1 : 53,071.43

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

คน : บาท

1 : 50,000

1 : 37,689.42

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คน : บาท

1 : 25,000

1 : 36,175.36



31

ร้อยละของผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์
ประจา

ร้อยละ

45

48.11



32

จานวนผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมเศรษฐกิจทีข่ ับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ผลงาน/
ชิ้นงาน

2

4



รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 16

เป้าหมาย ปี 2563
(รอบ 12 เดือน)
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึง่ ตนเองได้อย่างยั่งยืน
33

จานวนชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มี
หลักฐานที่ปรากฏชัดเจน

34

ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการต่อรายได้จากค่าเล่าเรียน

35

จานวนผลงานทีเ่ กิดจากการให้บริการวิชาการที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ชุมชนและสังคมเพื่อนาไปสู่สังคมเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ชุมชน/องค์กร

2

2



ร้อยละ

1.50

4.07



ผลงาน/ ชิ้นงาน

2

3



55.36



36

ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและหรือ
ร้อยละ
50
การวิจัยต่อจานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สั่งสม สืบสาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
เป้าประสงค์ที่ 5 : เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
37

จานวนองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

38

จานวนโครงการที่บูรณาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน กับการเรียนการสอนและการวิจัย

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)

สถานะของ
ตัวชี้วัด
( / )

เรื่อง

1

4



โครงการ

25

25



หน้า 17

เป้าหมาย ปี 2563
(รอบ 12 เดือน)
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สั่งสม สืบสาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
เป้าประสงค์ที่ 5 : เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

สถานะของ
ตัวชี้วัด
( / )

ผลงาน/ชิ้นงาน

1

2



หน่วยงาน

20

20



ชิ้นงาน

1

2



3



80

76.92



ร้อยละ

100

100



ร้อยละการลาออกของบุคลากร

ร้อยละ

5

4.52



ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละ

35

36.84



39

จานวนผลงานทีไ่ ด้มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ

40

จานวนหน่วยงานภายนอกที่เข้าศึกษาศูนย์วัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้

41

จานวนนวัตกรรมจากงานศิลปวัฒนธรรมที่มีมูลค่าสูง

42

จานวนโครงการ/กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย

43

ร้อยละของคณะที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (FTES) เป็นไปตามเกณฑ์

ร้อยละ

44

ร้อยละของหลักสูตรที่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2558

45
46

โครงการ/
2
กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 6 : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ พอเพียง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 18

เป้าหมาย ปี 2563
(รอบ 12 เดือน)
ที่
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
แผน
ผล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : บริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 6 : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ พอเพียง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

สถานะของ
ตัวชี้วัด
( / )

47

ร้อยละของอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

30

24.09



48

ร้อยละของกาไรสุทธิตอ่ ปี

ร้อยละ

5

-

รอผล

49

ร้อยละจากรายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

ร้อยละ

15

-

รอผล

50

ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
อยู่ในระดับดีขนึ้ ไป

ร้อยละ

100

95.55



51

ร้อยละของคณะที่มีผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะ อยู่ในระดับดีมาก

ร้อยละ

50

38.46



52

ผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับสถาบัน

ระดับ

ดีมาก

ดี



53

จานวนนวัตกรรมด้านการจัดการทรัพยากรพลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยเน้น
การมีส่วนร่วม (Routine to Innovation) และนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ชิ้นงาน

4

5



54

จานวนงานวิจัยที่พัฒนาจากงานประจาไปสู่งานวิจัย

เรื่อง

13

13



รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา 2563 (รอบ 12 เดือน)

หน้า 19

สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปีของ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจาปีการศึกษา 2563
รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2564)
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สรุปมาตรการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ยังไม่มีผลการดาเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจาปี 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์/มาตรการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มาตรการที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ให้มคี วามเข้มแข็งหลากหลาย และสามารถผลิตบัณฑิตให้มศี ักยภาพ
พร้อมทางานในสังคมได้
1.2 เปิดหลักสูตรที่มีความหลากหลายโดยการบูรณาจีนศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับ
ศาสตร์อื่นๆ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.4 เปิดหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาจีนให้หลากหลายมากขึ้น
1.5 เปิดหลักสูตรที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รายงานผล

คณะวิชาทางด้านจีนและวิทยาศาสตร์สุขภาพ สานักพัฒนาวิชาการ
คณะวิชาทางด้านจีน
คณะวิชาทางด้านจีน

สานักพัฒนาวิชาการ
แผนกวิเทศสัมพันธ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ
ดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
มาตรการที่ 2 : การพัฒนาหลักสูตร
2.4 เปิดหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
ทุกคณะวิชา
สานักพัฒนาวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
มาตรการที่ 2 : การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
2.2 รวบรวมศักยภาพการให้บริการวิชาการโดยรวมพร้อมจัดทาข้อมูลบุคลากร
ยังไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบ
ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
หน้า 1

รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจาปีการศึกษา 2563
รอบ 12 เดือน (ตัง้ แต่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป้าประสงค์ที่ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
มาตรการที่ 1 : การพัฒนาหลักสูตรด้านจีนศึกษา และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีความเข้มแข็ง
หลากหลาย และสามารถผลิตบัณฑิตให้มี
ศักยภาพพร้อมทางานในสังคมได้
1.1 เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

- เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง

ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และ

ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาชาวจีน

คณะศิลปศาสตร์

กลุ่มประชาคมอาเซียน
1.2 เปิดหลักสูตรที่มีความหลากหลายโดยการบูรณาจีนศึกษา

- ยังไม่มีผลการดาเนินงาน

วิทยาศาสตร์สุขภาพกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
1.3 เปิดหลักสูตรระยะสั้นหรือการเรียนการสอนแบบโมดูล (Module) - หลักสูตรระยะสัน้ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 หลักสูตร ดังนี้
ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาหรับผู้เรียนในวัยทางาน

หลักสูตรที่จัดอบรมจากปีที่ผ่านมา (เดิม) 2 หลักสูตร

หรือวัยสูงอายุที่ต้องการพัฒนาตนเอง

1. โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิกมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “การรักษาโรคไตเรื้อรังด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน”
2. โครงการอบรมอาจารย์แพทย์จนี ครั้งที่ 5 เรื่อง ศาสตร์แห่งตารับยาจีน
หน้า 1

คณะการแพทย์แผนจีน

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

หลักสูตรจัดอบรมใหม่ 4 หลักสูตร
1. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์จนี ในประเทศไทย หัวข้อ

คณะการแพทย์แผนจีนร่วมกับ

“เทคนิคการบริหารจัดการคลินิก(แพทย์จนี ) ให้ปัง…TCM Clinic Management” รุ่นที่ 1

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

2. โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

คณะการแพทย์แผนจีนร่วมกับ

Application ZOOM เรื่อง คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิงกับโรคเบาหวาน

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

3. โครงการอบรมอาจารย์แพทย์จนี ครั้งที่ 5

คณะการแพทย์แผนจีนร่วมกับ
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

4. โครงการอบรมสมุนไพรและเครื่องสาอางสาหรับผู้สูงอายุ

คณะเภสัชศาสตร์

- หลักสูตรระยะสัน้ ด้านจีนศึกษา
หลักสูตรที่จัดอบรมจากปีที่ผ่านมา (เดิม) 12 หลักสูตร
1. หลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทย-จีน (วมทจ.) รุ่นที่ 2

สถาบันวิทยาการผู้นาไทย-จีน

2. หลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1

สถาบันภาษาฯ

3. หลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2
4. หลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐาน 3
5. หลักสูตรภาษาจีนระดับต้น 2
6. หลักสูตรภาษาจีนระดับต้น 3
7. หลักสูตรภาษาจีนระดับกลาง 2
8. หลักสูตรภาษาจีนระดับกลาง 5
9. หลักสูตรภาษาจีนระดับสูง 1
10. หลักสูตรภาษาจีนระดับสูง 2

หน้า 2

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
11. หลักสูตรภาษาจีน ระดับต้น (แบบออนไลน์) ให้กบั บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์

หน่วยงานรับผิดชอบ
วิทยาลัยจีนศึกษา

(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
12. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ระดับต้น (แบบออนไลน์) ให้กบั บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
1.4 เปิดหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาจีนให้หลากหลายมากขึ้น

- ยังไม่มีผลการดาเนินงาน

1.5 เปิดหลักสูตรที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและ

- ยังไม่มีผลการดาเนินงาน

ประเทศอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น
1.6 พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถทาง

- จัดหลักสูตร Chinese for Fun level 1-7 ให้นักศึกษาทุกหลักสูตร ยกเว้น

ภาษาจีนเพิ่มขึ้น

นักศึกษาทางด้านจีน ได้เรียนเพื่อให้มีทักษะความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาจีนเพิ่มขึ้น

1.7 การสร้างรายวิชาเลือกเสรีด้านจีนศึกษา และ

1. สรุปรายวิชาเลือกเสรีด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวม 26 รายวิชา จาแนกเป็น

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพิ่มมากขึ้น

1) รายวิชาเลือกเสรีด้านจีนศึกษา
2) รายวิชาเลือกเสรีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15 รายวิชา

วิทยาลัยจีนศึกษา
คณะวิชาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ/
คณะทางด้านภาษาจีน

9 รายวิชา

2. การจัดรายวิชาเลือกตามความสนใจ ได้แก่ กายภาพบาบัดเพื่อสุขภาพและความงาม,

คณะกายภาพบาบัด

กายภาพบาบัดในผู้สูงอายุและกายภาพบาบัดชุมชน
มาตรการที่ 2 : การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
จีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.1 เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาจีนให้กบั นักศึกษา อาจารย์ และ

โครงการเดิม จานวน 7 โครงการ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย

1. โครงการ Chinese Clinic

คณะศิลปศาสตร์

2. โครงการสัมมนาทางวิชาการด้านจีนในวันสาคัญครบรอบวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

2570 ปี ห้วข้อ “อมตะวาจาของขงจื่อ”
3. โครงการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ครังที่ 3
หน้า 3

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

4. โครงการประกวดร้องเพลงภาษาจีน ปีการศึกษา 2563

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

5. โครงการจัดอบรมภาษาจีนด้านโลจิสติกส์

คณะบริหารธุรกิจ

6. โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีน

คณะบริหารธุรกิจ

7. กิจกรรมเพิ่มการใช้ภาษาจีนในกิจกรรมนักศึกษา เช่น โครงการวันสมเด็จย่า โครงการปีใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์

2.2 เสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพตนเองให้กบั นักศึกษา อาจารย์

1. โครงการกายภาพบาบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 8 เรื่อง "สุขภาพดีด้วย Ball exercise 2"

คณะกายภาพบาบัด

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2. สาธิตอาการเมือ่ ยล้าและท่าคลายเมือ่ ยง่าย โดยนักศึกษาคณะกายภาพบาบัด ชั้นปีที่ 2
เป็นคลิปเผยแพร่ facebook ของคณะ
3. โครงการกายภาพบาบัดเพื่อประชาชนครั้งที่ 7 ชื่อ good foot good health
4. กิจกรรมให้ความรู้นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ปี 3 ยืดเหยียดกล้ามเนือ้ 10 ท่า
5 การจัดรายวิชาเลือกตามความสนใจ ได้แก่ กายภาพบาบัดเพื่อสุขภาพ
และความงาม, กายภาพบาบัดในผู้สูงอายุและกายภาพบาบัดชุมชน
6. โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสาหรับนักศึกษา

2.3 สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนา 1. กิจกรรมติดคาเรียกขาน สถานที่ บอร์ด และคาประกาศ ด้วยภาษาจีนและภาษาไทย
ทักษะการใช้ภาษาจีน และการดูแลสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

ภายในคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. กิจกรรมรณรงค์ให้อาจารย์ในคณะฯทุกท่านสนทนากับนักศึกษา

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

ที่เข้ามาทาธุรกรรมในคณะวิชา หรือ มาหาอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยภาษาจีน
3. จัดบอร์ด Chinese for Fun เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เข้าใจง่าย สนุก และน่าจดจาให้แก่

แผนกสื่อสารองค์กร กองกลาง

นักศึกษา บุคลากร และผู้มาติดต่อมหาวิทยาลัย โดยเปลี่ยนข้อมูลภาษาจีน
2.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยน

1. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือในการจัดทาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

นักศึกษาและอาจารย์ในด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพกับ

จานวน 7 สถาบัน

ประเทศจีนและประเทศอื่นๆ
หน้า 4

แผนกวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
2. มหาวิทยาลัยได้มีการตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จานวน

หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง

47 มหาวิทยาลัย และมีมหาวิทยาลัยที่มีกจิ กรรมร่วมกัน 24 มหาวิทยาลัย
3. การแลกเปลี่ยนอาจารย์ของ Ritsumeikan Asia Pacific University (JAPAN)

แผนกวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง

เป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนสอนภาษาไทย 1 ปี
2.5 สนับสนุนและให้โอกาสนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้าน

- มหาวิทยาลัยมีการให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมาเรียนในคณะด้านจีน

ภาษาจีน โดยการให้ทุนการศึกษา

สาหรับโรงเรียนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย จานวน 10 ทุน คือ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

สานักทะเบียบและประมวลผล

คณะการแพทย์แผนจีน และคณะบริหารธุรกิจ (สาขาธุรกิจจีน)
มาตรการที่ 3 : การวิจัย และการเป็นแหล่งข้อมูล
ทางด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.1 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจยั ด้านจีนศึกษาและ

- มหาวิทยาลัยได้จดั สรรงบประมาณเพื่องานวิจยั ทางด้านจีนศึกษา ปีละ 3 ล้านบาท และ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

สนับสนุนทุนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะละ 200,000 บาท

3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจยั ด้านจีนศึกษาและ

1. กิจกรรมส่งเสริมให้เกิดงานวิจยั โดยเน้นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

วิทยาศาสตร์สุขภาพกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ และจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย

ต่างประเทศ

2. มีการประสานงานในการทาวิจยั ร่วมกัน
2.1 Angeles University Foundation (Philippines) ทาวิจยั รวมหัวข้อ Existential
Presuppositions and Keywords on Philippine Free Higher Education Tuition Online
News Reports: Comparing Seven English National Newspapers
2.2 PGRI Palembang University (Indonesia) Invited Speaker [Online Conference] +
ตีพิมพ์งานวิจยั หัวข้อ Cooperative Education: Complementary Supervision in Field
Immersion Engenders Lifelong Learning

หน้า 5

สานักพัฒนาวิชาการ
คณะกายภาพบาบัด
แผนกวิเทศสัมพันธ์ กองกลาง

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

3. จัดอบรมออนไลน์ ให้กบั Holy Angel University, Angeles University Foundation,
STI West Negros University, Galuh Universityในเรื่อง Writing Academic Articles and
Conducting a Peer Review Training (การเขียนบทความวิจยั บทความวิชาการ
เพื่อผ่านการพิจารณาให้ง่ายขึ้น และการพิจารณาบทความวิจยั บทความวิชาการให้ง่ายมากขึ้น)
4. มีความร่วมมือกับบริษัท ไบโอเดอเนช จากัด (Biodernat Co.ltd.) ในการวิจยั เพื่อพัฒนา

คณะเภสัชศาสตร์

คุณลักษณะของดินสอพองเพื่อใช้ทดแทนไททาเนียมไดออกไซด์และซิงค์ออกไซด์
ในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
3.3 สร้างผลงานวิจยั ที่เป็นการบูรณาการงานวิจยั ศาสตร์ต่างๆ กับ

1. โครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีนอายุวัฒนะ “Booster Herbs” เพื่อสุขภาพของคนทุกวัย

จีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้หลากหลายมากขึ้น

คณะการแพทย์แผนจีน/คณะเภสัชศาสตร์/
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
คณะเทคนิคการแพทย์

2. โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

คณะการแพทย์แผนจีน/คณะเภสัชศาสตร์/
คณะเทคนิคการแพทย์

3.4 พัฒนางานวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของ

พัฒนาโครงการวิจยั ภายใต้โครงการยุวชนอาสา กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

เศรษฐกิจทางด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.) 2 โครงการ
1. โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยตาบลศีรษะจรเข้น้อย

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์สวัสดิการสังคม

ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและการราบูชาหลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา
2. โครงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สุขภาพและพัฒนากรอบการบริหารจัดการข้อมูลของผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่โรงพยาบาลส่งเสริมตาบล วัดสลุด อาเภอบางพลี จัดหวัดสมุทรปราการ โดยยุวชนอาสา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

หน้า 6

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

3.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. การพัฒนา Collection ทรัพยากรสารสนเทศทุกหลักสูตร โดยเน้นที่จนี ศึกษาและ

ให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่ทันสมัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

2. การจัดทาข้อมูลด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

3. การพัฒนาฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จนี ในประเทศไทย

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1. คลินิกพิเศษเฉพาะทาง ได้แก่ คลินิกบ้านหมุน, คลินิกสุขภาพเท้า

คณะกายภาพบาบัด

เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กบั สังคม

2. โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก “จางจ้ง จิ่ง”ครั้งที่ 7

คณะการแพทย์แผนจีน

4.2 สร้างความเข้มแข็งการบริการวิชาการด้านจีนศึกษาและ

1. โครงการกายภาพบาบัดชุมชนและการส่งเสริมสุขภาพ

คณะกายภาพบาบัด

วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคม

2. โครงการกายภาพบาบัดเพื่อประชาชน (ครั้งที่ 8)

คณะกายภาพบาบัด

อย่างต่อเนือ่ ง

3. โครงการเผยแพร่ความรู้ศาสตร์แพทย์จนี สู่บุคคลทั่วไป “สุขภาพดีกบั ขงจื่อแพทย์จนี ”

คณะการแพทย์แผนจีน

4. โครงการสถาบันพี่เลี้ยงทาร่วมกับมหาวิทยาลัย (โครงการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพของ

คณะกายภาพบาบัด

มาตรการที่ 4 : การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และบริการ
วิชาการด้านจีนศึกษา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สมองเพื่อความสาเร็จในนักเรียน : การคัดกรองภาวะกระดูกสันหลังคดในนักเรียน)
5. โครงการห้องพยาบาลคุณภาพ : แหล่งเรียนรู้การดูแลสุขภาพจากโรงเรียนสู่บ้านและชุมชน
6. โครงการดูแลสุขภาวะของประชาชนอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
7. โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการดูแลผู้พิการติดเตียงสาหรับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงสถานคุ้มครอง
และพัฒนาคนพิการบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.3 พัฒนาแหล่งบริการวิชาการที่เป็นเลิศด้านจีนศึกษาและ

- โครงการบริการวิชาการที่มีรายได้ด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย

มีจานวน 30 โครงการ รายได้จานวน 13,432,057.02 บาท
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จานวน 27 โครงการ รายได้ 5,649,557.02 บาท
โครงการเดิม จานวน 5 โครงการ รายได้ 1,690,110 บาท
หน้า 7

คณะพยาบาลศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
1. โครงการอบรมวิชาการศาสตร์การแพทย์แผนจีนทางคลินิก “จางจ้ง จิ่ง”ครั้งที่ 7

หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะการแพทย์แผนจีน

เรื่อง “การรักษาโรคไตเรื้อรังด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน” มีรายได้ 133,200- บาท
2. โครงการอบรมอาจารย์แพทย์จนี ครั้งที่ 5 หัวข้อ “ศาสตร์แห่งตารับยาจีน”

คณะการแพทย์แผนจีนร่วมกับ

มีรายได้ 87,000 บาท

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

3. โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ครั้งที่ 2 เรื่อง คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิงกับโรคเบาหวาน

คณะการแพทย์แผนจีนร่วมกับ

มีรายได้ 143,100 บาท

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

4. คลินิกกายภาพบาบัดในและนอกเวลา มีรายได้ 1,258,210.- บาท

คณะกายภาพบาบัด

5. การประชุมวิชาการประจาปี เรื่อง Stroke system of care: Startups on scene care to

คณะพยาบาลศาสตร์

end up in community care for stroke patients (ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
อย่างไร้รอยต่อ : ณ จุดเกิดเหตุถงึ ชุมชน) มีรายได้ 68,600 บาท
โครงการใหม่ จานวน 21 โครงการ มีรายได้ 3,959,447.02 บาท
1. โครงการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ รวมรายได้ 112,250.- บาท
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารด้านสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร
มีรายได้ 6,750.- บาท
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพให้กบั บ.สมบัติเลิศ จก. กทม.
มีรายได้ 14,000.- บาท
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารด้านสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร
มีรายได้ 15,000.- บาท
1.4 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบกิจการด้านสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร
รุ่นที่ 1 มีรายได้ 40,500.- บาท

หน้า 8

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

1.5 อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสด้านสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหาร รุ่นที่ 1
มีรายได้ 36,000.- บาท
2. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สัมผัสอาหารด้านสุขลักษณะของสถานที่จาหน่ายอาหารให้กบั
บริษัท ฟูจิ กูร์เม ครีเอชั่น จากัด มีรายได้ 240,000.- บาท
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบสารอันตรายในอาหารให้กบั บ.ไทยพีเจ้น จก.
มีรายได้ 5,000.- บาท
4. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาปีที่ 2 (ภายใต้โครงการ
การพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปี 2563) มีรายได้ 87,660.- บาท
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตาบลบางปลา (วิทยากรบรรยาย) มีรายได้ 1,080.- บาท
6. โครงการสัมฤทธิบัตร อบรมแบบ Block course แก่บุคคลภายนอกในรายวิชาการให้รหัสโรค
และหัตถการ ICD10 มีรายได้ 30,000.- บาท
7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจสมรรถภาพร่างกายพนักงานสาหรับ
ผู้ช่วยอาชีวเวชศาสตร์" บริษัท ศูนย์การแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ ซัพพลาย แอนด์ เทรนนิง่ จากัด
มีรายได้ 40,000.- บาท
8. โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีรายย่อยเพื่อการดาเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในระดับพื้นที่
จังหวัดสมุทรปราการ (สสส.) มีรายได้ 354,800.- บาท
9. โครงการยุวชนอาสา : โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวพผู้สูงวัย
ตาบลศีรษะจรเข้ ด่วยทุนทางวัฒนธรรมและการราบูชาหลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา
มีรายได้ 116,666.67 บาท
10. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เรื่อง "Postural correction" มีรายได้ 288,000 บาท
หน้า 9

คณะกายภาพบาบัด

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

11. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เรื่อง "Postural correction" รอบพิเศษ มีรายได้
284,000 บาท
12. โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง "Functional exercise for chronic musculoskeletal
condition" มีรายได้ 307,500 บาท
13. โครงการพัฒนาคลินิกกายภาพบาบัด เรื่องการตั้งหน่วยจาหน่ายสินค้า
ในคลินิกกายภาพบาบัด มีรายได้ 2,530 บาท
14. โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง Mulligan concepts Mudule B Lower quadrant
มีรายได้ 325,000 บาท
15. โครงการสถาบันพี่เลี้ยงที่ทาร่วมกับมหาวิทยาลัย (โครงการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมศักยภาพของ
สมองเพื่อความสาเร็จในนักเรียน) มีรายได้ 30,000.- บาท
16. โครงการพัฒนาศักยภาพนักกายภาพบาบัดเครือข่ายจังหวัดราชบุรี เรื่อง
“Physical therapy in vestibular rehabilitation” มีรายได้ 45,000.- บาท
17. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์จนี ในประเทศไทย

คณะการแพทย์แผนจีน

หัวข้อ“เทคนิคการบริหารจัดการคลินิก(แพทย์จนี )ให้ปัง…TCM Clinic Management” รุ่นที่ 1
มีรายได้ 51,300 บาท
18. เป็นวิทยากรการออกรายการทีวีและให้สัมภาษณ์และวิทยากรของอาจารย์กบั สื่อต่างๆ

คณะการแพทย์แผนจีน

ให้กบั นิตยสาร โอ้ลัลลา / บ.เปเปอร์คอรัส มีรายได้ 2,000 บาท
19. การประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็นและการติดตามอาการ
ไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มีรายได้ 5,750.- บาท
20. บริการวิชาการผ่านการดาเนินงานศูนย์ยามฉก. มีรายได้ 1,582,910.35 บาท
หน้า 10

คณะเภสัชศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ
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หน่วยงานรับผิดชอบ

21. โครงการบ่มเพาะนักธุรกิจขนมไทยน้อย ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

คณะเภสัชศาสตร์ /

พัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษา มีรายได้ 48,000.- บาท

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

ด้านจีนศึกษา รวม 3 โครงการ รายได้ทั้งสิน้ 7,782,500.- บาท
โครงการเดิม จานวน 3 โครงการ รายได้ 7,782,500.- บาท
1. โครงการอบรมหลักสูตรทางด้านจีนศึกษา รวมรายได้ 582,500 บาท

สถาบันภาษาฯ

1.1 หลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐาน 1 มีรายได้ 55,000.- บาท
1.2 หลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐาน 2 มีรายได้ 145,000.- บาท
1.3 หลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐาน 3 มีรายได้ 79,500.- บาท
1.4 หลักสูตรภาษาจีนระดับต้น 2 มีรายได้ 39,000.- บาท
1.5 หลักสูตรภาษาจีนระดับต้น 3 มีรายได้ 27,000.- บาท
1.6 หลักสูตรภาษาจีนรดับกลาง 2 มีรายได้ 55,500.- บาท
1.7 หลักสูตรภาษาจีนระดับกลาง 5 มีรายได้ 27,000.- บาท
1.8 หลักสูตรภาษาจีนระดับสูง 1 มีรายได้ 28,500.- บาท
1.9 หลักสูตรภาษาจีนระดับสูง 2 มีรายได้ 58,500.- บาท
1.10 หลักสูตรภาษาจีนระดับพื้นฐาน 3 มีรายได้ 67,500.- บาท
2. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารรุ่นใหม่ไทย-จีน (วมทจ.) รุ่นที่ 2 มีรายได้ 7,020,000.- บาท

สถาบันวิทยาการผู้นาไทย-จีน

3. โครงการอบรมภาษาจีนให้กบั บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด มหาชน

วิทยาลัยจีนศึกษา

3.1 หลักสูตรภาษาจีน ระดับต้น (แบบออนไลน์) 3 รุ่น มีรายได้ 135,000.- บาท
3.2 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ระดับต้น (แบบออนไลน์) มีรายได้ 45,000.- บาท
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รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจาปีการศึกษา 2563
รอบ 12 เดือน (ตัง้ แต่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณธรรม 6 ประการ
ดาเนินชีวติ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม
เป้าประสงค์ที่ 2 : ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 1 : การรับนักศึกษา
1.1 ปรับแผนการรับนักศึกษาให้ทันกับสถานการณ์ที่
1. รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก ตามรอบการรับสมัคร ดังนี้
เปลี่ยนแปลงไป
- โครงการพิเศษ /รอบก่อน Admission
- รอบ Admission กลาง ผ่าน ทปอ.
- รอบหลัง Admission
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยผ่านนักศึกษารุ่นพี่และศิษย์เก่า
1.2 สร้างแรงจูงใจโดยพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้
1. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน จานวน 52 ทุน คือ
แก่นักเรียน
1.1 ทุนให้กบั นักศึกษาในโรงเรียน MOU จานวน 10 ทุน สาหรับคณะการแพทย์แผนจีน
คณะบริหารธุรกิจ และคณะภาษาและวัฒนธรรมนจีน
1.2 ทุนร่มโพธิ์ทอง จานวน 42 ทุน สาหรับคณะทางสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนทุนการศึกษาให้กบั มหาวิทยาลัย จานวน 40 ทุน คือ
2.1 ทุนให้กบั โรงเรียนที่สอนภาษาจีน 12 ปี จานวน 30 ทุน
2.2 ทุนให้กบั หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ จานวน 10 ทุน
1.3 เพิ่มเครือข่ายในการรับนักศึกษากับหน่วยงานภายนอก
มีความร่วมมือกับโรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัย ในการรับนักศึกษาเรียนต่อในระดับ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ปริญญาตรี โท และเอก
หน้า 12

หน่วยงานรับผิดชอบ

มหาวิทยาลัย /
สานักทะเบียนและประมวลผล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย /
สานักทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ
1.4 ปรับแผนการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา
ให้หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
ระดับมหาวิทยาลัย
1) เน้นการสื่อสารบนสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. Website - www.hcu.ac.th
2. Facebook Official 3. Youtube - HCU Channel 4. Twitter - Huachiew Admission
5. IG - Huachiew_Admission6. Line - Timeline Huachiew Admission เน้นประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภายใต้ธีม HCU NEW GEN เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่
โดยได้จดั ทาและประสานงานนา Content จากคณะวิชาและหน่วยงานประชาสัมพันธ์บน
Facebook มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2) ดาเนินการให้นักศึกษาและศิษย์เก่า ประชาสัมพันธ์ HCU NEW GEN ที่เผยแพร่
3) จัดกิจกรรม HCU New Gen Open House 2020 "หัวเฉียวฯ On Tour : ชิค ๆ คูล ๆ สู่
New Normal ทั้งในสายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์สุขภาพ /
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) สร้างภาพลักษณ์สถาบันการศึกษาสาหรับการเรียนในยุค Digital
4.1) จัดทาวีดิทัศน์แนะนา มฉก. ชุดใหม่
4.2) นาเสนอสิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
ที่ทันสมัยตอบโจทย์ ผู้เรียนในยุค Digital
5) ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียใหม่ ๆ เช่น เว็บไซต์ Admissionpremium/
จัดทา Live สดบน Facebook มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ระดับหน่วยงาน
1. ปรับแผนรุกมากขึ้นโดยการเดินทางไปแนะนาหลักสูตรที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
โรงเรียนเจี้ยนหัว และโรงเรียนการบินกาแพงแสน
2. จัดโครงการเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมจีนสัญจรโรงเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนสุคนธีรวิทย์
3. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์ (คลิปวิดีทัศน์ แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์)
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หน่วยงานรับผิดชอบ
แผนกสื่อสารองค์กร กองกลาง

แผนกสื่อสารองค์กร กองกลาง
ทุกคณะวิชา/มหาวิทยาลัย
สานักทะเบียนและประมวลผล/
แผนกสื่อสารองค์กร กองกลาง
แผนกสื่อสารองค์กร กองกลาง

แผนกสื่อสารองค์กร กองกลาง

วิทยาลัยจีนศึกษา
วิทยาลัยจีนศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

1.5 สร้างแรงจูงใจและความผูกพันให้นักศึกษาแรกเข้าไม่ยา้ ย
สถาบัน

มาตรการที่ 2 : การพัฒนาหลักสูตร
2.1 พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน และ
เศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
2.2 เปิดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อผู้เรียนในวัยทางานที่มี
ความต้องการศึกษาในลักษณะการเรียนการสอนแบบโมดูล
(Module)
2.3 เปิดหลักสูตรระยะสั้นสาหรับผู้เรียนในวัยทางานและ
วัยสูงอายุที่มีความต้องการในการพัฒนาตนเอง

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

4. โครงการแนะแนว
4.1 โครงการบริการวิชาการและแนะนาหลักสูตรต่อสถาบันการศึกษา
4.2 โครงการบริการวิชาการและแนะนาหลักสูตรต่อสถานประกอบการ
4.4 โครงการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร
โครงการเดิม 6 โครงการ
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองของนักศึกษา
3. โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษากายภาพบาบัด ชั้นปี 1
4. จัดกิจกรรมทักษะการใช้ชีวิตสาหรับนักศึกษา
5. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสร้างความผูกพันรุ่นพี่รุ่นน้องและอาจารย์
6. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนกฎหมาย

คณะบริหารธุรกิจ

1. กลุ่มอาหาร 2 หลักสูตร
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 7 หลักสูตร
3. กลุ่มบริการที่มีมูลค่าสูง 2 หลักสูตร
4. กลุ่มดิจทิ ัล เทคโนโลยีฯ 1 หลักสูตร
- หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการผู้สูงอายุ

มหาวิทยาลัย

1. หลักสูตรระยะสั้น วิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Business)
2. โครงการอบรมภาษาจีนให้กบั บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จากัด มหาชน
2.1 หลักสูตรภาษาจีน ระดับต้น (แบบออนไลน์) 3 รุ่น
2.2 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ระดับต้น (แบบออนไลน์)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยจีนศึกษา
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ทุกคณะวิชา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะกายภาพบาบัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะการแพทย์แผนจีน
คณะนิติศาสตร์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ
2.4 เปิดหลักสูตรสองภาษาและหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
2.5 พัฒนาหลักสูตรให้มีลักษณะเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
(Outcome-based Education) หรือหลักสูตรเน้นสมรรถนะ
(Competency-based Education)
มาตรการที่ 3 : การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.1 พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผลการเรียนให้บรรลุตามมาตรฐานกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ STEAMEducation ซึ่งสะท้อนทักษะในศตวรรษที่ 21

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

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
- ยังไม่มีผลการดาเนินงาน
1. ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา มีการจัดการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
โดยมุง่ เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education; OBE) หรือหลักสูตรเน้นสมรรถนะ
(Competency - based Education)
2. โครงการฝึกงานทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
แบบโมดูล วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบหลักสูตรและการจัด
การเรียนการสอนแบบโมดูล พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ประเด็นปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะ
มีความพึงพอใจในการจัดโครงการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.32)
2. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกระบวนการวิจยั PT 4702
3. โครงการอบรมการวัดและประเมินผล
4. โครงการอบรมอาจารย์มืออาชีพ (HCU-TPSF)

หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักพัฒนาวิชาการ

คณะเทคนิคการแพทย์
สานักพัฒนาวิชาการ

คณะกายภาพบาบัด
คณะเทคนิคการแพทย์/คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการใช้เครื่องมือออนไลน์สาหรับการจัดกิจกรรมการสอน” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ วิทยาลัยจีนศึกษา
เทคนิคการสอนภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น”
1. โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การเรียนรู้ผ่าน Passion based learning
สานักพัฒนาวิชาการ
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01)

หน้า 15

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

2. โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง เครื่องมือสาหรับการจัดกิจกรรมการสอนออนไลน์
สานักพัฒนาวิชาการ
เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจการใช้เครื่องมือสาหรับการจัดกิจกรรมการสอนออนไลน์
และสามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.49)
3. โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง เป็นครูคนใหม่ด้วยวิจยั ในชั้นเรียน วัตถุประสงค์เพื่อ
สานักพัฒนาวิชาการ
ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักกการ และแนวคิดเรื่องการทาวิจยั ในชั้นเรียน
และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบได้
โดยผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.40)
4. โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การฝึกอบรมวิชาครู" ประกอบด้วยเนือ้ หาในการอบรม
สานักพัฒนาวิชาการ
1) การจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
3) การเรียนรู้เสริมด้วย Technology-enhanced learning
4) หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
5) เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์
6) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
7) เทคนิคการให้คาปรึกษา
8) บทบาทและจรรยาวิชาชีพแห่งความเป็นครู
9) การประยุกต์ใช้จติ วิทยาเพื่อการเรียนรู้
10) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
11) การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
เป็นการจัดอบรมให้กบั อาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและวิธีจดั กระบวนการเรียนรู้และนาไปใช้ในการปฏิบัติงานสอน พร้อมกับทัศนคติ
และจรรยาวิชาชีพแห่งความเป็นครู ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมอยู่ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.48)
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
5. โครงการอบรมเรื่อง "การเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Learning) เพื่อให้คณาจารย์
มีความรู้ความเข้าใจการใช้การเรียนรู้แบบองค์รวม พร้อมกับนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.02)
6. โครงการอบรมเรื่อง "การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างจิตนวัตกรรม (Innovative minds)
เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในหลักสการและแนวคิด และเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างจิตนวัตกรรม ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมอยู่ใน
ระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.26)
7. โครงการอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะเป็นฐาน (skill based learing) เพื่อให้คณาจารย์
มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดเ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉี่ยย 4.17)
8. โครงการเทคนิคการจัดการเรียนการสอน : อาจารย์มือใหม่สู่อาจารย์มืออาชีพ เพื่อให้คณาจารย์
ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์การสอนให้กบั ผู้ร่วมเสวนา และนาความรู้ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาประยุกต็ใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00)
9. โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง soft skills assessment จัดแทนโครงการ
ครูกล้าแสดง (Actor Teachers) วัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้มีความรู้ความเข้าใจและนาความรู้
ไปใช้ในการจัดการเรยนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้เรียนไปในทิศทางที่พึงประสงค์ ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับดี
(ค่าเฉลี่ย 4.29)
10. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
11. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่น 17 (1/2563)
12. โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักพัฒนาวิชาการ

สานักพัฒนาวิชาการ

สานักพัฒนาวิชาการ

สานักพัฒนาวิชาการ

สานักพัฒนาวิชาการ
สานักพัฒนาวิชาการ
คณะนิเทศศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
13. โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

14. จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (4C)
ทุกรายวิชา
15. จัดกิจกรรม Active Learning ในรายวิชา รวม 35 รายวิชา
15.1 HM: PB2352 PB2133 HM4333 HM4176 HM4633
15.2 EH: EH4282 EH4292 EH3223
15.3 CU: CU2023-1-63 CU3043 CU3052 CU3172 PB2443 PB2453 PB3092
PB3482 PB3493 PB 3503 PB2343 PB2463 PB2473 PB3512 PB3522 PB3533
CU2032 CU3072 CU3082 CU2023-2-63 PB2372 PB 2303 CU3092 GE2232
15.4 MC: MC3063
15.5 OH: PB 4353 PB 2223
16. โครงการศาสตร์และศิลป์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
17. โครงการบรรยายพิเศษและฝึกทักษะการเก็บข้อมูลภาคสนามด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย
18. โครงการการจัดการเรียนการสอนคุณภาพที่เน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของ - โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ในการสื่อสารและการทางานเพิ่มขึ้น
1. โครงการอบรมเทคนิคการสัมภาษณ์งานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
2. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา
3. โครงการการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
4. กิจกรรมเสริมความรู้ภาษาอังกฤษ
5. จัดสอบวัดผล pre-TOEIC มีการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะนิเทศศาสตร์/
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม/
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยจีนศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวลล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวลล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวลล้อม
วิทยาลัยจีนศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

3.4 พัฒนาระบบ e-learning ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
6. โครงการ TOEIC ไม่ยากอย่างที่คิด
7. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
8. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
9. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
10. โครงการประกวดเล่านิทาน อ่านกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษและ Tongue Twisters
11. โครงการ Pronunciation Clinic
12. โครงการ English for Nurse HCU
13. โครงการ English social work Club
- โครงการพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
1. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2. กิจกรรมเสริมความสามารถทางคอมพิวเตอร์
3. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. โครงการพัฒนาทักษะ IT literacy
5. โครงการ"การใช้ภาษาไทยผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ"
6. กิจกรรมพัฒนาทักษะการสืบค้นสารสนเทศสาหรับการหาหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาล
7. โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดทารายงาน
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอน
ในระบบเปิด Thai MOOC (Massive Open Online Coursers)" วัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเทคนิคในการผลิต Course Online อย่างมี
คุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถนาเข้าสู่ระบบ Thai MOOC โดยผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.75)
2. โครงการอบรมการใช้ e-learning แบบใหม่ให้อาจารย์
3. โครงการพัฒนา e-learning (หลักสูตรละ 1 วิชา)
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะกายภาพบาบัด
คณะศิลปศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวลล้อม
วิทยาลัยจีนศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ
ศูนย์ดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา

คณะการแพทย์แผนจีน
คณะบริหารธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ
3.5 จัดหาโปรแกรมสาเร็จรูปในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
มาตรการที่ 4 : การพัฒนานักศึกษา
4.1 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมและ
ปลูกจิตสานึก ด้านคุณธรรม 6 ประการ (อดทน ขยัน ประหยัด
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู) ดาเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
- การจัดซื้อโปรแกรมสาเร็จรูป หรือสื่อที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะ (4C)

- กิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสิน้ 19 โครงการ
โครงการเดิม จานวน 13 โครงการ
1) โครงการคุณธรรมนาชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) โครงการนิติศาสตร์จติ อาสา
3) โครงการนิเทศจิตอาสาประดิษฐ์กระทง ณ วัดในชุมชน
4) โครงการอาสาพัฒนา มฉก. (ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ 5ไร่ โดยนักศึกษาสโมสรนักศึกษา)
5) โครงการจิตอาสานักศึกษาทุน
6) โครงการปลูกจิตสานึกการคืนทุนส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง
7) กิจกรรมจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม
8) กิจกรรมยกย่องชมเชยนักศึกษาที่มีความประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างในด้านคุณธรรม
6 ประการ ของมหาวิทยาลัย
9) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
10) โครงการส่งต่อความสุข (สาธารณสุขรับใช้สังคม)
11) โครงการปันน้าใจเพื่อชาวดอย
12) โครงการ HCU อาสาหลังคาเขียว
13) โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการใหม่ จานวน 6 โครงการ
1) โครงการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อประหยัดพลังงานและการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ในโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

คณะนิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
สานักพัฒนานักศึกษา
สานักพัฒนานักศึกษา
สานักพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะกายภาพบาบัด
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
สานักพัฒนานักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
2) โครงการผลิตสื่อรณรงค์ในโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
3) โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม อัตลักษณ์การปฏิบัติการพยาบาลด้วยหัวใจ
และมีเศรษฐกิจพอเพียง
4) โครงการเรียนรู้และสืบสารศิลปวัฒนธรรม
5) โครงการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
6) โครงการสังคมสัญจร (สร้างถนนแห่งการเรียนรู้เพื่อน้อง)
2. ด้านความรู้ รวมทั้งสิน้ 32 โครงการ
โครงการเดิม จานวน 29 โครงการ
1) โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการประกันคุณภาพสาหรับนักศึกษา
2) กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษา รหัส 60-091 (TOEIC)
3) โครงการการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
4) กิจกรรมให้ความรู้การวางแผนการเรียนตามหลัก PDCA
5) โครงการเทคนิคการจด Lecture
6) โครงการเรียนรู้ด้วยระบบE-learning
7) โครงการวางแผนการเรียนการคิดเกรด
8) โครงการเตรียมความพร้อมในการทางาน
9) โครงการประยุกต์จติ วิทยาอุตสาหกรรมในการทางาน
10) โครงการฝึกทักษะการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนกระทาผิด
11) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
12) โครงการจัดอบรมภาษาจีนด้านโลจิสติกส์
13) โครงการฝึกซ้อมทักษะสาหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ OSPE
14) โครงการทบทวนความรู้ MCQ ก่อนสอบใบประกอบวิชาชีพ
15) โครงการอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัย
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
สานักพัฒนานักศึกษา
สานักพัฒนานักศึกษา
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ

ทุกคณะวิชา/สานักพัฒนานักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวลล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวลล้อม
วิทยาลัยจีนศึกษา
สานักพัฒนานักศึกษา
สานักพัฒนานักศึกษา
สานักพัฒนานักศึกษา
สานักพัฒนานักศึกษา
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวลล้อม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
16) โครงการตรวจพยาธิเข็มหมุดในเด็กเล็ก
17) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของนักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบียน
18) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นานักศึกษา
19) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนวิชาคณะครั้งที่ 11
20) โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน
ครั้งที่ 8 ASTC 2021
21) โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ
22) โครงการจัดการสารเคมีห้องปฏิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2563
23) โครงการอบรมระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001
24) โครงการสร้างเสริมทักษะการฝึกอบรมพนักงานประกอบรายวิชา OH 4223
25) โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสาหรับนักศึกษา
26) โครงการอบรมสัมมนาผู้นากิจกรรมนักศึกษา (ระยะที่ 1 )
27) โครงการอบรมสัมมนาผู้นากิจกรรมนักศึกษา (ระยะที่ 2)
28) โครงการส่งเสริมกิจกรรม 7 ส. ให้กบั ผู้นานักศึกษา
29) โครงการวันนักการตลาด
โครงการใหม่ จานวน 3 โครงการ
1) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเรียนวิชาคณะครั้งที่ 11 ประจาปีการศึกษา 2563
2) โครงการ 4 ปี ไม่รีไทร์
3) โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั พี่ศิษย์เก่าก่อนเข้ากลุ่มวิชาชีพ รหัส 62
3. ด้านทักษะทางปัญญา รวมทั้งสิน้ 4 โครงการ
โครงการเดิม จานวน 3 โครงการ
1) โครงการเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด/แผนธุรกิจ ชั้นปีที่ 3/4
2) โครงการแข่งขันทางวิชาชีพบัญชี
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะการแพทย์แผนจีน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะกายภาพบาบัด
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวลล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวลล้อม
สานักพัฒนานักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ
คณะการแพทย์แผนจีน
คณะนิเทศศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
3) โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการพูดและการสื่อสาร
โครงการใหม่ จานวน 1 โครงการ
1) โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั พี่ศิษย์เก่าก่อนเข้ากลุ่มวิชาชีพ รหัส 62
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
รวมทั้งสิน้ 9 โครงการ
โครงการเดิม จานวน 6 โครงการ
1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2) โครงการต้อนรับน้องใหม่
3) โครงการบายศรีสู่ขวัญระดับมหาวิทยาลัย/คณะวิชา
4) โครงการช่วยชาติประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 6 (มฉก.2)
5) โครงการส่งเสริมกิจกรรม 7 ส. ให้กบั ผู้นานักศึกษา
6) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการวางตัวในสังคม
โครงการใหม่ จานวน 3 โครงการ
1) พัฒนาบุคลิกภาพนิเทศศาสตร์ New Gen รหัส 64
2) กิจกรรม Sport For Hcu
3) โครงการ PUBG MOBILE HCU E-sports 2020
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสิน้ 5 โครงการ
โครงการเดิม จานวน 3 โครงการ
1) โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) โครงการผลิตสื่อรณรงค์เพื่อประหยัดพลังงานและการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ในโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
3) โครงการผลิตสื่อรณรงค์ในโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
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หน่วยงานรับผิดชอบ
สานักพัฒนานักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์

ทุกคณะวิชา
ทุกคณะวิชา
ทุกคณะวิชา
สานักพัฒนานักศึกษา
สานักพัฒนานักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
สานักพัฒนานักศึกษา
ทุกคณะวิชา/สานักพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะนิเทศศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

4.2 ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง เพื่อมุง่ สู่
มหาวิทยาลัยคุณธรรม

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
โครงการใหม่ จานวน 2 โครงการ
1) โครงการ/กิจกรรมเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์ Info Graphic
2) โครงการอบรมโปรแกรม AI และ Photo shop เพื่อผู้ประกอบการ
- กิจกรรม / โครงการที่ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุง่ สู้
มหาวิทยาลัยคุณธรรม รวมทั้งสิน้ 9 โครงการ
โครงการเดิม จานวน 6 โครงการ
1) โครงการสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การใช้จกั รยาน
2) โครงการประกวดพิธีกรหน้าใหม่ (ประกวดพรีเซ็นเตอร์จกั รยานสีขาว)
3) การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4) โครงการนิเทศจิตอาสาประดิษฐ์กระทง ณ วัดในชุมชน
5) กิจกรรมจิตอาสารับใช้สังคม
6) โครงการ ม.คุณธรรม มีการรณรงค์จดั ทาสไลด์สุดท้ายป้องกันการเข้าสอบสาย และจัดทาปก
ข้อสอบรณรงค์ ป้องกันการทุจริต
โครงการใหม่ จานวน 3 โครงการ
1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์/รณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมตามแผนของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อต่าง ๆ
ได้แก่ การเข้าห้องสอบตรงเวลาและกิจกรรมจิตอาสารับใช้สังคม
2) กิจกรรมยกย่องชมเชยนักศึกษาที่มีความประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างในด้านคุณธรรม 6 ประการ
ของมหาวิทยาลัย
3) โครงการรณรงค์ป้องกันการเข้าสอบสายและทุจริตในการสอบ ปีการศึกษา 2563
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจ

ศูนย์วัฒนธรรม
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสาธารสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย

รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจาปีการศึกษา 2563
รอบ 12 เดือน (ตัง้ แต่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปสูส่ ังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
มาตรการที่ 1 : การพัฒนานักวิจัย
1.1 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความรู้และทักษะการทาวิจยั ด้าน
1. โครงการอบรมหลักสูตรนักวิจยั รุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System (MMS)
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจยั รุ่นใหม่ตระหนักถึงความสาคัญของการทาวิจยั มากขึ้นและ
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
สร้างโจทย์วิจยั ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากการ
ทางานวิจยั ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูงต่อไป
โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.15)
2. โครงการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “แนวทางการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ”
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์กระบวนการพิจารณาเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ และการเตรียมผลงานทางวิชาการ พร้อมเข้าใจระบบและขั้นตอน
ให้มากขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.63)
3. โครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง "การเขียนบทความวิจยั เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
และผ่านโปรแกรม Microsoft team โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนความรู้พร้อมประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจยั ของคณาจารย์ให้ได้
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความพีงพอใจอยู่ในระดับดี
(ค่าเฉลี่ย 4.23)
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สานักพัฒนาวิชาการ

สานักพัฒนาวิชาการ

สานักพัฒนาวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปสูส่ ังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
4. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านงานวิจยั
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเขียนงานวิจยั และบทความวิชาการด้านจีนศึกษา”
6. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการวิจยั ให้กบั อาจารย์
7. โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านการทาวิจยั และการสร้างผลงานวิชาการ
8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจยั /สร้างนวัตกรรม/
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
9. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บอกเล่าประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ
10. กิจกรรมวางแผนอย่างไรให้ปัง / Journal conference / ค่ายคณาจารย์เขียน
บทความวิชาการ/วิจยั เพื่อตีพิมพ์
11. โครงการสัมมนาการทาวิจยั เชิงพื้นที่
1.2 พัฒนาหน่วยให้คาปรึกษาการวิจยั และระบบอาจารย์พี่เลี้ยงงานวิจยั 1. คลินิกวิจยั และระบบพี่เลี้ยงนักวิจยั

1.3 สร้างแรงจูงใจให้แก่นักวิจยั ที่ผลิตผลงานวิจยั ด้านเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เช่น การให้รางวัลการเผยแพร่
เกียรติคุณ เป็นต้น

2. โครงการนักวิจยั พี่เลี้ยง (Research mentor) เพื่อส่งเสริมความสาเร็จของงานวิจยั /
วิชาการ
1. มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจยั ตามประกาศที่ 093/2557
การสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ ตามประกาศ มฉก.
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วิทยาลัยจีนศึกษา/
คณะการแพทย์แผนจีน/คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยจีนศึกษา
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะกายภาพบาบัด

คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/
วิทยาลัยจีนศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปสูส่ ังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
3. โครงการการชื่นชมนักวิจยั ที่ผลิตผลงานวิจยั ด้านเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม
4. ประกาศยกย่องเชิดชู หรือให้รางวัลอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจยั ภายนอกและให้รางวัลอาจารย์
ที่ทาวิจยั และตีพิมพ์ผลงานวิจยั ได้สาเร็จ
5. สนับสนุนเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณผ่านเว็บไซต์คณะฯ
มาตรการที่ 2 : การบริหารจัดการงานวิจัย
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์
1. โครงการการพัฒนาและส่งเสริมกลไกกลางเพื่อยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่
และนวัตกรรมซึ่งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
คุณค่าใหม่ด้านกลางน้าและปลายน้าของปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ
(ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยกับการพัฒนากลไกเพื่อดูดซับเศรษฐกิจภายในพื้นที)่
2. โครงข่ายการตลาดเพื่อสร้างรายได้แก่วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจาก
Covid-19 : สมุทรปราการโมเดล
3. การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก “จาก” ของวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กในจังหวัด
สมุทรปราการ ตามความต้องการของตลาด
4. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์คุณภาพเพื่อการขนส่งทางไกล ของปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ
5. เข้าร่วมโครงการนาเสนอผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม จัดโดย วช.
6. การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสองฝั่งคลองแบบมีส่วนร่วม สู่การพัฒนาผู้ประกอบการทาง
วัฒนธรรม ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
6.1 วิจยั เรื่องการสร้างสรรค์เทศกาลศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
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คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี
คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะนิเทศศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปสูส่ ังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
6.2 วิจยั การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอาหารพื้นถิ่นและอาหารสุขภาพส่วนร่วมตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยี
7. โครงการการพัฒนาคุณลักษณะของดินสอพองเพื่อใช้ทดแทนไททาเนียมไดออกไซด์และ
ซิงค์ออกไซด์ในผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดด
8. การสร้างอัตลักษณ์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีจากใบมะยงชิดเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนนวัตวิถใี นจังหวัดสุโขทัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
9. โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์คุณภาพเพื่อการขนส่งทางไกลของปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการ
2.2 สนับสนุนงบประมาณ และจัดหาแหล่งเงินทุนวิจยั ทั้งภายในและ
1. ประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร/ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแหล่งทุนภายในและภายนอก
ภายนอก
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอก
2.3 พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจยั ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1. กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจยั
2. กิจกรรมปรับปรุงและเผยแพร่ฐานข้อมูลอุปกรณ์วิจยั ประจาคณะ
3. กิจกรรมปรับปรุงและเผยแพร่ฐานข้อมูลนักวิจยั ประจาคณะ
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจยั
5. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจยั /ฐานข้อมูลวิจยั ให้มีประสิทธิภาพ โดยการอัพเดทข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน
2.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนางานวิจยั - สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจยั กับชุมชน / ภาคอุตสาหกรรม /
สถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านชุมชน-โครงการยุวชนอาสากับ
เครือข่ายรพ.สต.วัดสลุด / ด้านอุตสาหกรรมกับ บ.คิงส์ สเตลล่าฯ จก. /ด้านสถาบันการศึกษา
โครงการวิจยั ร่วมกับม.เกษตรศาสตร์ /โครงการวิจยั ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สานักพัฒนาวิชาการ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะกายภาพบาบัด
คณะกายภาพบาบัด
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่ผลิตองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 : มีงานวิจัยที่ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปสูส่ ังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy)
2.5 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจยั งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม - โครงการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม"

หน่วยงานรับผิดชอบ

สานักพัฒนาวิชาการ

The 8th HCU National and International Conference "Research to Serve Society"
2.6 กาหนดมาตรการในการกระตุ้นให้อาจารย์มีผลงานวิจยั หรือผลงาน

1. แผนกาหนดเวลาการขอตาแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ในคณะทุกคน

วิทยาลัยจีนศึกษา

วิชาการ เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ

2. โครงการพี่เลี้ยงผู้ขอตาแหน่งทางวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจ

3. โครงการเสริมศักยภาพคณาจารย์เพื่อมุง่ เป้าพัฒนาคณาจารย์ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ
และงานวิจยั
2.7 สนับสนุนและส่งเสริมทรัพยากรที่ใช้ในการทาวิจยั (ฐานข้อมูล
1. การจัดระเบียนงานวิจยั เข้าคลังปัญญา (HCUIR)
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ หนังสือ ตารา และอื่นๆ)
2. การรวบรวมระเบียนงานวิจยั เชิงพื้นที่ (สมุทรปราการ)
2.8 สนับสนุนให้อาจารย์นาผลงานวิจยั และนวัตกรรมไปขอจดอนุสิทธิบัตร 1. มีรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และสิทธิบัตร

สานักพัฒนาวิชาการ/คณะนิติศาสตร์

2. สนับสนุนให้อาจารย์นาผลงานวิจยั และนวัตกรรมไปขอจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
3. ประชุมเชิงวิชาการเรื่อง "ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรกับการคุ้มครองสิทธิของนักวิจยั "
เพื่อให้นักวิจยั มีความรู้ในการนาผลงานวิจยั และนวัตกรรมไปขอจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร
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ศูนย์บรรณสนเทศ
ศูนย์บรรณสนเทศ
สานักพัฒนาวิชาการ

รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจาปีการศึกษา 2563
รอบ 12 เดือน (ตัง้ แต่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
มาตรการที่ 1 : การบริการวิชาการ
1.1 จัดทำแผนบริกำรวิชำกำร โดยศึกษำ สำรวจปัญหำและ
1. สำรวจควำมต้องกำรด้ำนบริกำรวิชำกำรของชุมชน/สังคม/บริษัท
ควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม โดยเน้นกำรมีส่วนร่วม
เพื่อจัดทำแผนงำนบริกำรวิชำกำรและเสนอต่อคณะกรรมกำรวิชำกำรประจำคณะฯ
2. จัดทำแผนบริกำรวิชำกำรประจำปีกำรศึกษำ 2563

1.2 ให้บริกำรวิชำกำรที่สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ชุมชนและ
สังคมเพื่อนำไปสู่สังคมเศรษฐกิจที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม
(Value-based Economy)

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณะกำยภำพบำบัด/คณะบริหำรธุรกิจ
คณะกำรแพทย์แผนจีน/
วิทยำลัยจีนศึกษำ
คณะพยำบำลศำสตร์

3. จัดทำแผนบริกำรวิชำกำร โดยศึกษำ สำรวจปัญหำ และควำมต้องกำรของชุมชนและ
สังคม โดยเน้นกำรมีส่วนร่วม
4. โครงกำรสำรวจควำมต้องกำรของชุมชนและสังคมเพื่อจัดทำแผนบริกำรวิชำกำร
คณะนิติศำสตร์
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทำงกำรพัฒนำและกำรตลำดของผลิตภัณฑ์แปรรูปปลำสลิด
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
(วิสำหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรสรรพสิ่ง สมุทรปรำกำร และวิสำหกิจชุมชนกลุ่มกะปิคลองด่ำนชุมชน 3
สมุทรปรำกำร)
2. โครงกำร พัฒนำรูปแบบกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุตำบลศรีษะจรเข้น้อยด้วยทุนทำงวัฒนธรรมและ คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ฯ
กำรรำบูชำหลวงพ่อเขียว สุโขพุทโธภควำ
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
1.3 กระตุ้นให้เกิดกำรบริกำรวิชำกำรที่สร้ำงรำยได้
- โครงการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
ให้กบั มหำวิทยำลัย
โครงการบริการวิชาการที่มีรายได้ จานวน 50 โครงการ และ
รายได้จากการให้บริการวิชาการ 37,801,931.03 บาท
1. โครงกำรเป็นที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร รวมรำยได้ 112,250.- บำท
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้สัมผัสอำหำรด้ำนสุขลักษณะของสถำนที่จำหน่ำยอำหำร
มีรำยได้ 6,750.- บำท
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพให้กบั บ.สมบัติเลิศ จก.กทม.
มีรำยได้ 14,000.- บำท
1.3 อบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้สัมผัสอำหำรด้ำนสุขลักษณะของสถำนที่จำหน่ำยอำหำร
มีรำยได้ 15,000.- บำท
1.4 อบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้ประกอบกิจกำรด้ำนสุขลักษณะของสถำนที่จำหน่ำยอำหำร
รุ่นที่ 1 มีรำยได้ 40,500.- บำท
1.5 อบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้สัมผัสด้ำนสุขลักษณะของสถำนที่จำหน่ำยอำหำร รุ่นที่ 1
มีรำยได้ 36,000.- บำท
2. อบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้สัมผัสอำหำรด้ำนสุขลักษณะของสถำนที่จำหน่ำยอำหำรให้กบั
บริษัท ฟูจิ กูร์เม ครีเอชั่น จำกัด มีรำยได้ 240,000.- บำท
3. อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรทดสอบสำรอันตรำยในอำหำรให้กบั บ.ไทยพีเจ้น จก.
มีรำยได้ 5,000.- บำท
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คณะสำธำรณสุขศำสตร์และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำปีที่ 2
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ภำยใต้โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นโดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็นพี่เลี้ยง ปี 2563) มีรำยได้ 87,660.- บำท
5. โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ ศุนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุตำบลบำงปลำ
(วิทยำกรบรรยำย) มีรำยได้ 1,080.- บำท
6.สัมฤทธิบัตร อบรมแบบ Block course แก่บุคคลภำยนอกในรำยวิชำกำรให้รหัสโรคและ
หัตถกำร ICD10 มีรำยได้ 30,000.- บำท
7. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร "กำรตรวจสมรรถภำพร่ำงกำยพนักงำนสำหรับ
ผู้ช่วยอำชีวเวชศำสตร์" บริษัท ศูนย์กำรแพทย์อำชีวเวชศำสตร์ ซัพพลำย แอนด์ เทรนนิง่ จำกัด
มีรำยได้ 40,000.- บำท
8. โครงกำรยุวชนอำสำ : โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรสร้ำงเสริมสุขภำวพผู้สูงวัย ตำบลศีรษะจรเข้
ด้วยทุนทำงวัฒนธรรมและกำรรำบูชำหลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควำ มีรำยได้ 116,666.67 บำท
9. โครงกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพ เรื่อง "Postural correction" มีรำยได้ 288,000 บำท
10. โครงกำรพัฒนำทักษะทำงวิชำชีพ เรื่อง "Postural correction" รอบพิเศษ มีรำยได้
284,000 บำท
11. โครงกำรอบรมวิชำกำร เรื่อง "Functional exercise for chronic musculoskeletal
condition" มีรำยได้ 307,500 บำท
12. โครงกำรพัฒนำคลินิกกำยภำพบำบัด เรื่องกำรตั้งหน่วยจำหน่ำยสินค้ำในคลินิกกำยภำพบำบัด
มีรำยได้ 2,530 บำท
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คณะกำยภำพบำบัด

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
13. โครงกำรอบรมวิชำกำร เรื่อง Mulligan concepts Mudule B Lower quadrant
มีรำยได้ 325,000 บำท
14. โครงกำรสถำบันพี่เลี้ยงที่ทำร่วมกับมหำวิทยำลัย (โครงกำรพัฒนำครูเพื่อส่งเสริมศักยภำพของ
สมองเพื่อควำมสำเร็จในนักเรียน) มีรำยได้ 30,000.- บำท
15. โครงกำรพัฒนำศักยภำพนักกำยภำพบำบัดเครือข่ำยจังหวัดรำชบุรี เรื่อง “Physical therapy
in vestibular rehabilitation” มีรำยได้ 45,000.- บำท
16. คลินิกกำยภำพบำบัดในและนอกเวลำ มีรำยได้ 1,319,730.- บำท
17. โครงกำรอบรมวิชำกำรศำสตร์กำรแพทย์แผนจีนทำงคลินิก “จำงจ้ง จิ่ง”ครั้งที่ 7
มีรำยได้ 133,200- บำท
18. โครงกำรอบรมอำจำรย์แพทย์จนี ครั้งที่ 5 หัวข้อ “ศำสตร์แห่งตำรับยำจีน”
มีรำยได้ 87,000 บำท
19. โครงกำรอบรมพัฒนำคุณภำพบัณฑิต ครั้งที่ 2 เรื่อง คัมภีร์หวงตี้เน่ยจิงกับโรคเบำหวำน
มีรำยได้ 143,100 บำท
20. โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนำศักยภำพแพทย์จนี ในประเทศไทย
หัวข้อ“เทคนิคกำรบริหำรจัดกำรคลินิก(แพทย์จนี )ให้ปัง…TCM Clinic Management” รุ่นที่ 1
มีรำยได้ 51,300 บำท
21. เป็นวิทยำกรกำรออกรำยกำรทีวีและให้สัมภำษณ์และวิทยำกรของอำจำรย์กบั สื่อต่ำงๆ
ให้กบั นิตยสำร โอ้ลัลลำ / บ.เปเปอร์คอรัส มีรำยได้ 2,000 บำท
22. วิทยำกรบริกำรวิชำกำรสมำคมคนพิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว จ.ตำก มีรำยได้ 2,400.- บำท
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คณะกำยภำพบำบัด

คณะกำรแพทย์แผนจีน

คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
23. โครงกำรทำหลักสูตร E-learning บริกำรปรึกษำ มีรำยได้ 35,000.- บำท
24. หลักสูตรฝึกอบรมนักสังคมสงเครำะห์ให้ทำหน้ำที่เป็นผู้ฝึกอบรมผู้ช่วยนักสังคมสงเครำะห์
เรื่องกำรคุ้มครองเด็ในบริบทเด็กผู้ลี้ภัยในพื้นที่พักพิงชั่วครำวผู้หนีภัยกำรสู้รบ มีรำยได้ 53,760.- บำท
25. กำรประชุมวิชำกำร เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรระบบลูกโซ่ควำมเย็นและกำรติดตำมอำกำรไม่พึง
ประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในศูนย์บริกำรฉีดวัคซีน มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มีรำยได้ 5,750.- บำท
26. บริกำรวิชำกำรผ่ำนกำรดำเนินงำนศูนย์ยำมฉก. มีรำยได้ 1,582,910.35 บำท
27. โครงกำรเปิดโลกควำมรู้กำยวิภำคศำสตร์ มีรำยได้ 67,700 บำท
28. โครงกำรบริกำรวิชำกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรรวม รำยได้รวม 450,900 บำท
28.1 กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพทำงจุลชีววิทยำและยกระดับห้องปฏิบัติทดสอบ
มีรำยได้ 301,900 บำท
28.2 ทดสอบประสิทธิภำพของสำรเคลือบที่ยบั ยั้งกำรเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียฯ
มีรำยได้ 9,000 บำท
28.3 พัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปลำสลิดแปรรูปของกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
จังหวัดสมุทรปรำกำร มีรำยได้ 50,000 บำท
28.4 ทดสอบประสิทธิภำพน้ำยำล้ำงผักเวจก้ำ ฯ มีรำยได้ 90,000 บำท
29. กำรจัดประชุมวิชำกำรประจำปีคณะพยำบำลศำสตร์ มีรำยได้ 68,600.- บำท
30. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำท้องถิ่นโดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็นพี่เลี้ยง
เครือข่ำยอุดมศึกษำภำคกลำงตอนล่ำง มีรำยได้ 60,000.- บำท
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คณะเภสัชศำสตร์

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

คณะพยำบำลศำสตร์
คณะเทคนิคกำรแพทย์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
31. โครงกำรกำรเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสำขำวิชำชีพ (interprofessional education; IPE) :
กำรเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วย มีรำยได้ 25,980.- บำท
32. โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรใช้ภำษำเพื่อกำรนำเที่ยว มีรำยได้ 3,600.- บำท
33. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ มีรำยได้ 38,900.- บำท
34. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย มีรำยได้ 102,000.- บำท
35. กำรเป็นผู้ทรงคุณวุฒ/ิ วิทยำกร มีรำยได้ 23,800 บำท
36. โครงกำรบ่มเพำะนักธุรกิจขนมไทยน้อย ในโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำท้องถิ่น
โดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็นพี่เลี้ยง มีรำยได้ 120,000 บำท หำร 5 คณะ ๆ ละ 24,000 บำท

37. โครงกำรพัฒนำศักยภำพภำคีรำยย่อยเพื่อกำรดำเนินงำนสร้ำงเสริมสุขภำวะในระดับพื้นที่
จังหวัดสมุทรปรำกำร มีรำยได้ 887,000 บำท (แบ่งสัดส่วนคณะสังคมฯ 354,800 บำท
คณะสำธำฯ 354,800บำท และคณะบริหำรธุรกิจ 177,400 บำท)
38. โครงกำรยุวชนอำสำ เรื่อง ยกระดับและเพิ่มศักยภำพกำรท่องเที่ยวชุมชนบ้ำนสำขลำ
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปรำกำร มีรำยได้ 350,000.- บำท
39. โครงกำรออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อม เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนภำยใต้
มีรำยได้ 1,000,000.- บำท
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คณะศิลปศำสตร์

คณะนิเทศศำสตร์
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ฯ
คณะสำธำรณสุขศำสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะนิเทศศำสตร์
คณะเภสัชศำสตร์
คณะบริหำรธุรกิจ
คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ฯ/
คณะสำธำรณสุขศำสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะบริหำรธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
40. รำยได้จำกกำรบรรยำยพิเศษ (11 ครั้ง) มีรำยได้ 54,800.- บำท
41. โครงกำรออกแบบและจัดทำเนือ้ หำและวิทยำกรสำหรับบทเรียนภำยใต้โครงกำร
จัดอบรมเพื่อรองรับกำรต่ออำยุใบอนุญำตเป็นมัคคุเทศก์ตำมกฎหมำยฯ มีรำยได้ 16,248.- บำท
42. โครงกำรอบรมหลักสูตรทำงด้ำนจีนศึกษำ จำนวน 10 หลักสูตร มีรวมรำยได้ 582,500 บำท
42.1 หลักสูตรภำษำจีนระดับพื้นฐำน 1 มีรำยได้ 55,000.- บำท
42.2 หลักสูตรภำษำจีนระดับพื้นฐำน 2 มีรำยได้ 145,000.- บำท
42.3 หลักสูตรภำษำจีนระดับพื้นฐำน 3 มีรำยได้ 79,500.- บำท
42.4 หลักสูตรภำษำจีนระดับต้น 2 มีรำยได้ 39,000.- บำท
42.5 หลักสูตรภำษำจีนระดับต้น 3 มีรำยได้ 27,000.- บำท
42.6 หลักสูตรภำษำจีนรดับกลำง 2 มีรำยได้ 55,500.- บำท
42.7 หลักสูตรภำษำจีนระดับกลำง 5 มีรำยได้ 27,000.- บำท
42.8 หลักสูตรภำษำจีนระดับสูง 1 มีรำยได้ 28,500.- บำท
42.9 หลักสูตรภำษำจีนระดับสูง 2 มีรำยได้ 58,500.- บำท
42.10 หลักสูตรภำษำจีนระดับพื้นฐำน 3 มีรำยได้ 67,500.- บำท
43. โครงกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรรุ่นใหม่ไทย-จีน (วมทจ.) รุ่นที่ 2 มีรำยได้ 7,020,000.- บำท
44. โครงกำรอบรมภำษำจีนให้กบั บริษัท เดลต้ำ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มหำชน
44.1 หลักสูตรภำษำจีน ระดับต้น (แบบออนไลน์) 3 รุ่น มีรำยได้ 135,000.- บำท
44.2 หลักสูตรภำษำจีนธุรกิจ ระดับต้น (แบบออนไลน์) มีรำยได้ 45,000.- บำท
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คณะนิติศำสตร์
สถำบันภำษำ

สถำบันวิทยำกำรผู้นำไทย-จีน
วิทยำลัยจีนศึกษำ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
45. วิทยำกร เรื่องกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อแก้ไขปัญหำ
นักท่องเที่ยวสมุทรปรำกำร มีรำยได้ 1,440.- บำท
46. วิทยำกำร เรื่อง กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะนักเล่ำอัตลักษณ์เรื่องรำวของแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มมูลค่ำด้ำนกำรท่องเที่ยว มีรำยได้ 5,280 บำท
47. โครงกำรทบทวนมำตรฐำนวิชำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพกำรแพทย์ครบวงจร
มีรำยได้ 1,610,000 บำท
48. กำรออกบูธ๊ ประชำสัมพันธ์ในงำนเทศกำลตรุษจีนของบริษัท สยำมพิวรรธน์ไซม่อน จำกัด
(สำนักงำนใหญ่) มีรำยได้ 15,000.- บำท
49. บริกำรตรวจโควิด 19 แบบ rapid ag ให้กบั บริษัท ยูโตะ-คอสโม (ประเทศไทย) จำกัด
มีรำยได้ 82,400 บำท
50. รำยได้จำกคลินิกหัวเฉียว/คลินิกกำรแพทย์แผนจีน/คลินิกเทคนิคกำรแพทย์
มีรำยได้ 19,704,946.01 บำท
- โครงการบริการวิชาการที่ไม่มีรายได้ จานวน 26 โครงการ
1. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่โรงเรียนในชุมชนจังหวัดสมุทรปรำกำร
1.1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนวิทยำศำสตร์และนักเรียน
ระดับประถมศึกษำ
1.2 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและนักเรียน
ระดับประถมศึกษำ

หน้ำ 37

หน่วยงานรับผิดชอบ

ศูนย์บริกำรวิชำกำร

มหำวิทยำลัย

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรชุมชนในจังหวัดสมุทรปรำกำร ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมเวทีชุมชน “กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรขอใช้ตรำสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์
ปลำสลิดบำงบ่อและกำรพัฒนำกำรเลี้ยงปลำสลิดให้ได้มำตรฐำนที่สอดคล้องตำมข้อกำหนด”
2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทำงกำรพัฒนำและกำรตลำดของผลิตภัณฑ์แปรรูปปลำสลิด
(วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสรรพสิ่ง สมุทรปลำกำร และวิสำหกิจชุมชนกลุ่มกะปิคลองด่ำนชุมชน 3
สมุทรปรำกำร
2.3 กำรสำรวจและจัดเก็บฐำนข้อมูลกลุ่มผู้สูงอำยุในชุมชน สำหรับใช้ในกำรวำงแผนและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชนวัดสลุด อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร
2.4 กิจกรรมรบริกำรวิชำกำรเรื่อง “สมุนไพรเพื่อสุขภำพ” ในชุมชนวัดหัวคู้ อ.บำงเสำธง
จ.สมุทรปรำกำร
3. โครงกำรโครงกำรคลินิกคอมพิวเตอร์เรื่อง “คลินิกคอมพิวเตอร์ออนไลน์”
4. โครงกำรตรวจพยำธิเข็มหมุดในเด็กเล็ก
5. โครงกำรกำรเรียนรู้ร่วมกันแบบสหสำขำวิชำชีพ (interprofessional education; IPE) :
กำรเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วย
6. โครงกำรมติชนเฮลล์แคร์
7. โครงกำร“สำนฝันวันสมเด็จย่ำ พัฒนำสุขภำพ”
8. โครงกำรจิตอำสำสร้ำงเสริมสุขภำพ
9. โครงกำรห้องพยำบำลคุณภำพ : แหล่งเรียนรู้กำรดูแลสุขภำพจำกโรงเรียนสู่บ้ำนและชุมชน
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คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคนิคกำรแพทย์/
คณะกำยภำพบำบัด
คณะเทคนิคกำรแพทย์
คณะกำรแพทย์แผนจีน
คณะพยำบำลศำสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
10. โครงกำรดูแลสุขภำวะของประชำชนอำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทปรำกำร
11. โครงกำรฝึกอบรมเสริมทักษะกำรดูแลผู้พิกำรติดเตียงสำหรับเจ้ำหน้ำที่ พี่เลี้ยงสถำนคุ้มครอง
และพัฒนำคนพิกำรบำงประกง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
12. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรสอนสำหรับอำจำรย์พิเศษ
สอนภำคปฏิบัต”ิ
13. โครงกำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทำงด้วยรูปแบบธนำคำรขยะออมทรัพย์
ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร
14. โครงกำรพัฒนำสื่อทำงวัฒนธรรมสองฝั่งคลอง อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร
15. โครงกำรหลักสูตรนำฏศิลป์สร้ำงสรรค์ภูมิปัญญำเอกลักษณ์ท้องถิ่น
16. โครงกำรธนำคำรขยะออมทรัพย์ ตำบลศีรษะจรเข้น้อย
17. โครงกำรส่งเสริมควำมสุขผู้สูงอำยุในพื้นที่ตำบลศรีษะจระเข้น้อย
18. โครงกำรกำยภำพบำบัดเพื่อประชำชนครั้งที่ 7 เรื่อง good foot good health
19. โครงกำรกำยภำพบำบัดเพื่อประชำชนครั้งที่ 8 เรื่อง ball exercise 2
20. โครงกำรเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนกำรสอนทำงวิชำชีพกำยภำพบำบัด เรื่อง “Teaching
Kinesiology: Lessons I have learned after 35 years of teaching physical therapy students"
21. โครงกำรส่งเสริมสุขภำวะชุมชนบำงเสำธง : นำควำมรู้ทำงกำยภำพบำบัดสู่ชุมชน
เทศบำลตำบลบำงเสำธงร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลเจริญรำษฎร์
22. โครงกำรกำยภำพบำบัดชุมชน

หน้ำ 39

หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะพยำบำลศำสตร์

คณะนิเทศศำสตร์
คณะนิเทศศำสตร์

คณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ฯ
คณะกำยภำพบำบัด

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
23. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องทักษะกำรใช้วีลแชร์ในผู้ป่วยบำดเจ็บไขสันหลังสำหรับ
นักกำยภำพบำบัด
24. โครงกำรเพื่อพัฒนำทักษะกำรเรียนกำรสอนทำงวิชำชีพกำยภำพบำบัด เรื่อง “Teaching
Kinesiology:Muscle and Joint interactions"
25. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรตรวจสมรรถภำพร่ำงกำยของพนักงำน สำหรับ
ผู้ช่วยอำชีวเวชศำสตร์
26. โครงกำรบริกำรวิชำกำรสอนศิลปะและวัฒนธรรมจีน
มาตรการที่ 2 : การบริหารจัดการงานบริการวิชาการ
2.1 พัฒนำแหล่งบริกำรวิชำกำรให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่รู้จกั แก่ 1. โครงกำรศูนย์แนะนำกฎหมำยสำหรับประชำชน
ชุมชนและสังคม
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรกำยภำพบำบัดเพื่อประชำชน
3. โครงกำรห้องพยำบำลคุณภำพ : แหล่งเรียนรู้กำรดูแลสุขภำพจำกโรงเรียนสู่บ้ำนและชุมชน
4. โครงกำรดูแลสุขภำวะของประชำชนอำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร
5. โครงกำรส่งเสริมกำรคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทำงด้วยรูปแบบธนำคำรขยะออมทรัพย์
ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร
6. โครงกำรทบทวนมำตรฐำนอำชีพและคุณวุฒิวิชำชีพ สำขำวิชำชีพบริกำรสุขภำพ
สำขำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร
2.2 รวบรวมศักยภำพกำรให้บริกำรวิชำกำรโดยรวมพร้อมจัดทำ - ยังไม่มีผลการดาเนินงาน
ข้อมูลบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญโดยเฉพำะ
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คณะสำธำรณสุขศำสตร์และสิ่งแวดล้อม
วิทยำลัยจีนศึกษำ
คณะนิติศำสตร์
คณะกำยภำพบำบัด
คณะพยำบำลศำสตร์
คณะนิเทศศำสตร์
ศูนย์บริกำรวิชำกำร

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.3 จัดทำแผนกำรตลำดเชิงรุกในกำรบริกำรวิชำกำรแบบมีรำยได้ 1. แผนกำรตลำดเชิงรุกในกำรบริกำรวิชำกำรแบบมีรำยได้
2. แผนบริกำรวิชำกำรกำรสอนภำษำจีนแบบมีรำยได้ให้กบั หน่วยงำนภำยนอก
3. แผนปฏิบัติกำรประจำปีด้ำนบริกำรวิชำกำรที่มีรำยได้
2.4 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรบริกำรวิชำกำรกับชุมชน
1. สร้ำงเครือข่ำยกับ อบต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร
ภำครัฐ และภำคเอกชน
2. สร้ำงเครือข่ำยกับ อบต.คลองด่ำน จ.สมุทรปรำกำร
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทำงกำรพัฒนำและกำรตลำดของผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกปลำสลิด
4. กิจกรรมกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำบ่อเลี้ยงตำมมำตรฐำน SL และ GAP
เพื่อประกอบกำรขอใช้ตรำ GI
5. กิจกรรมเวทีชุมชน “กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรขอใช้ตรำสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์
ปลำสลิดบำงบ่อและกำรพัฒนำกำรเลี้ยงปลำสลิดให้ได้มำตรฐำนที่สอดคล้องตำมข้อกำหนด”
(กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลำสลิดชุมชนบำงเมือง)
6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทำงกำรพัฒนำและกำรตลำดของผลิตภัณฑ์แปรรูปปลำสลิด
(วิสำหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสรรพสิ่ง สมุทรปรำกำร และวิสำหกิจชุมชนกลุ่มกะปิคลองด่ำนชุมชน 3
สมุทรปรำกำร
2.5 ส่งเสริมให้มีกำรบูรณำกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอน - บูรณาการบริการวิชาการด้านการเรียนการสอน จานวน 21 โครงการ
และหรือกำรวิจยั
1. โครงกำรตรวจพยำธิเข็มหมุดในเด็กเล็ก บูรณำกำรเรียนสอนรำยวิชำ MT3642
ปรสิตวิทยำทำงกำรแพทย์ 2
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คณะบริหำรธุรกิจ
วิทยำลัยจีนศึกษำ
ศูนย์บริกำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัย
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

คณะเทคนิคกำรแพทย์

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
2. กำรสำรวจและจัดเก็บฐำนข้อมูลกลุ่มผู้สูงอำยุในชุมชนสำหรับใช้ในกำรวำงแผนและพัฒนำ
คุณภำพชีวิต ผู้สูงอำยุในชุมชนวัดสลุด อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร บูรณำกำรกับรำยวิชำ CS3713
กำรวิเครำะห์และออกแบบระบบ
3. โครงกำรเปิดโลกควำมรู้กำยวิภำคศำสตร์ บูรณำกำรกับรำยวิชำ AN1003 กำยวิภำคศำสตร์ของมนุษย์
และรำยวิชำ MS3032 ประสำทกำยวิภำคศำสตร์
4. โครงกำรบริกำรวิชำกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร บูรณำกำรกับรำยวิชำ MI4283
สุขำภิบำลโรงงำน และรำยวิชำ MI4303 โครงงำนพิเศษปฏิบัติกำร
5. โครงกำรทดสอบประสิทธิภำพน้ำยำล้ำงผักเวจก้ำ ฯ บูรณำกำรกับรำยวิชำ MS3032 ปรสิตวิทยำ
ทำงกำรแพทย์
6. โครงกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพทำงจุลชีววิทยำและยกระดับห้องปฏิบัติทดสอบ
บูรณำกำรกับรำยวิชำ MI2131 ปฎิบัติกำรจุลชีววิทยำ และรำยวิชำ MI4303โครงงำนพิเศษ
7. โครงกำรกำรสำรวจและจัดเก็บฐำนข้อมูลกลุ่มผู้สูงอำยุในชุมชน สำหรับใช้ในกำรวำงแผนและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุในชุมชนวัดสลุด อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร บูรณำกำรกับรำยวิชำ
CS3773 กำรพัฒนำระบบเชิงวัตถุ
8. กิจกรรมบริกำรวิชำกำรเรื่อง “สมุนไพรเพื่อสุขภำพ” บูรณำกำรกับรำยวิชำ MS4023 โครงงำนพิเศษ
9. โครงกำรกำรบูรณำกำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและ/หรือกำรวิจยั
บูรณำกำรกับรำยวิชำ CB 4553 เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อธุรกิจไทยจีน
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คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

คณะบริหำรธุรกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
10. โครงกำรออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น บูรณกำรกับวิชำ MK3353 กำรจัดกำรช่องทำงกำรตลำด
รำยวิชำMK3553 กำรสื่อสำรกำรตลำดแบบประสมประสำน รำยวิชำMK2553 กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์
และรำคำ รำยวิชำ CB 4553 เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อธุรกิจไทยจีน และรำยวิชำ MG4393 กำรจัดกำร
คุณภำพและผลิตภำพ
11. โครงกำรออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น วิสำหกิจชุมชน ชุมชนเปลญวนบ้ำนพระแม่ประจักษ์ สุพรรณบุรี
บูรณำกับรำยวิชำ LM4083 กำรสร้ำงสัมพัธภำพผู้จดั หำและลูกค้ำในโซ่อปุ ทำน
12. โครงกำรกำรจัดกำรโลจิสติกส์และกำรกระจำยสินค้ำปลำสลิดผ่ำนสื่อออนไลน์ของวิสำหกิจชุมชน
จังหวัดสมุทรปรำกำร บูรณำกำรกับรำยวิชำ IM4213 กำรศึกษำโครงกำร
13. โครงกำรบริกำรวิชำกำรบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำวิชำ IB4743 สัมมนำธุรกิจระหว่ำง
ประเทศ และวิจยั มำกกว่ำ 1 เรื่อง ด้ำนกำรตลำดระหว่ำงประเทศ และด้ำนส่งออกนำเข้ำ
14. โครงกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนในรำยวิชำ OH 3262 กำรฝึกปฏิบัติเก็บและ
วิเครำะห์ตัวอย่ำงฯ
15. โครงกำรตรวจวัดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนรำยวิชำ OH 4294 กำรฝึกปฏิบัติงำนฯ
16. โครงกำรจัดสัปดำห์ควำมปลอดภัยในรำยวิชำ OH 4223 ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
17. โครงกำรยุวชนอำสำ: โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะผู้สูงวัย ตำบลศีรษะจรเข้น้อย
ด้วยทุนทำงวัฒนธรรมและกำรรำบูชำหลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควำ บูรณำกำรกับรำยวิชำ CU 2032
กำรอนำมัยชุมชน รำยวิชำ PB 2343 สุขศึกษำและพฤติกรรมศำสตร์ และรำยวิชำ PB 3512 โภชนำกำร
18. โครงกำรเฝ้ำระวังสำรปนเปือ้ นในอำหำรที่จำหนำยในโรงอำหำร มฉก.1 และ มฉก.2 บูรณำกำรกับ
รำยวิชำ PB3493 อนำมัยสิ่งแวดล้อมในงำนสำธำรณสุข
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คณะบริหำรธุรกิจ

คณะสำธำรณสุขศำสตร์และสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 4 : ชุมชนและสังคมนาความรู้จากการบริการวิชาการไปพัฒนาต่อยอดและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
19. บูรณำกำรบริกำรวิชำกำรกับรำยวิชำ PB2163 วิทยำกำรระบำดและกำรจัดกำร
20. โครงกำรจิตอำสำสร้ำงเสริมสุขภำพ บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ NG 2452 จริยธรรม
ทำงกำรพยำบำลและกฎหมำย
21. โครงกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพกำยภำพบำบัด บูรณำกำรกับรำยวิชำ pre clinic เช่น กำรออกกำลังกำย
เพื่อกำรบำบัด และรำยวิชำ PT 4962 กำยภำพบำบัดชุมชนและกำรส่งเสริมสุขภำพ
- บูรณาการบริการวิชาการด้านการวิจัย จานวน 1 โครงการ
1. โครงกำรวิจยั กำรสร้ำงแผนที่ทำงวัฒนธรรม อ.บำงเสำธง จ.สมุทรปรำกำร บูรณำกำรกับรำยวิชำ
วิชำ CA2083 กำรตัดต่องำนด้ำนนิเทศศำสตร์
2.6 มีกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรให้บริกำรวิชำกำร
- มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สำรวจควำมต้องกำรในบริกำรวิชำกำร/วิจยั ระหว่ำงผู้ทำบริกำรวิชำกำร/
วิจยั กับหน่วยงำนเอกชนภำยนอกเพิ่มเติม ดังนี้
1) บริษัทคิงส์สเตลล่ำ แลบบอรำทอรี่ จำกัด ผ่ำนระบบ Google Meet ซึ่งบริษัทมีควำมต้องกำร คือ
กำรพัฒนำสเปรย์ผ่อนคลำยที่ผสมสำรสกัดจำกกัญชง, กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อปุ โภคที่ผสมสำรสกัดจำกกัญชง
2) บริษัท 360 NATURE ผ่ำนระบบ MS Teams ซึ่งบริษัทมีควำมต้องกำร คือ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
จำกกำกสัปปะรดที่เหลือจำกกำรคั่นเอำน้ำแล้ว, กำรทำ MOU เรื่องกัญชง, ต้องกำรให้มหำวิทยำลัยช่วยทำ
วิจยั /บริกำรวิชำกำร เช่น กำรสกัดสำรสำคัญจำกกัญชง / ข้อมูลด้ำนโภชนำกำรจำกกัญชง /
กำรวิเครำะห์ปริมำณสำรสำคัญจำกกัญชง และกำรทำชุด Kit ในกำรตรวจวิเครำะห์สำรสำคัญ
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คณะพยำบำลศำสตร์
คณะกำยภำพบำบัด

คณะนิเทศศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจาปีการศึกษา 2563
รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สัง่ สม สืบสาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
เป้าประสงค์ที่ 5 : เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
มาตรการที่ 1 : การสัง่ สม และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
1.1 รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ 1. บทความเรื่องเมขลารามสูรปรากฎในจิตรกรรมฝาผนังวันสุนทราวาส จังหวัดพัทลุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
2. บทความเรื่องประเพณีส่งเรือ : กรณีศึกษาบ้านคลองหนองงูเห่า อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
3. บทความเรื่องการสารวจรายการมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นในอาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
4. บทความเรื่องเชิงคติวิทยา : การตั้งชื่อคลองและชื่อบ้านในอาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
5. การจัดทาข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนา - กิจกรรมอนุรักษ์แลพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
โครงการเดิม จานวน 9 โครงการ
1. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง
2. โครงการอนุรักษ์ประเพณีรับบัว ณ ที่ว่าการอาเภอบางพลี
3. โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่อาหารท้องถิ่นขนมพื้นบ้านของชุมชน
4. โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่อาหารท้องถิ่นขนมพื้นบ้านของชุมชนตาบลศรีษะจรเข้น้อย
(เผยแพร่ออนไลน์)
5. โครงการอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนพรรษา
6. โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์
7. โครงการเชื่อมสัมพันธภาพชุมชนท้องถิ่นในเทศกาลตักบาตรพระร้อย
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ศูนย์วัฒนธรรม

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

ทุกคณะวิชา/ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม
ทุกคณะวิชา/ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

1.3 บูรณาการงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนกับการเรียนการสอนและการวิจยั

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
8. โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย/ท้องถิ่น
9. โครงการทัศนศึกษาส่งเสริมภูมรู้ ภูมิปัญญา คติชนวิทยาท้องถิ่นไทย
- กิจกรรมอนุรักษ์แลพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
โครงการเดิม จานวน 7 โครงการ
1. โครงการฝึกอบรมศิลปะการเชิดหุน่ คน
2. โครงการฝึกอบรมนาฏศิลป์ไทย
3. โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมดนตรีไทย
4. โครงการฝึกอบรมวัฒนธรรมดนตรีจนี
5. โครงการงานราลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์ขงจื่อ
6. กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์
7. โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมจีน
- บูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทย - จีน ท้องถิ่น กับการเรียนการสอน
จานวน 18 โครงการ
1 โครงการฝึกอบรมศิลปะการเชิดหุน่ คน บูรณาการกับวิชา CA 2103 ความรู้เบือ้ งต้นทาง
ศิลปะการแสดง
2. งานวิจยั และพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมสองฝั่งคลอง พื้นที่อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
- การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีแห่ผ้าห่มหลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา วัดหัวคู้
จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการกับวิชา CA 2103 ความรู้เบือ้ งต้นทางศิลปะการแสดง
- การจัดการโขนสดเพื่อการพัฒนาทางธุรกิจ บูรณาการกับวิชา CA3483 การจัดการและ
ผลิตการแสดง
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คณะนิติศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม
วิทยาลัยจีนศึกษา
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน
คณะนิติศาสตร์

ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
3. โครงการนิทรรศการถาวร บูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา CA 3423 การเขียนบทเพื่อการแสดง
และรายวิชา CA 3433 การแสดงสาหรับสื่อโทรทัศน์ภาพยนตร์และเวที
4 โครงการพัฒนาการนาชมนิทรรศการถาวร บูรณาการกับวิชา SW 2283 ปัญหาสังคม
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
5. โครงการบูรณาการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชา CS2223
การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กบั คอมพิวเตอร์ และ CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
“เรียนรู้และสร้างสรรค์โปรแกรมประยุกต์เพื่อนาเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธรณีวิทยา”
6. โครงการบูรณาการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชา MI4283
สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรม “การจัดการขยะมูลฝอยของวัดหรือสถานปฏิบัติธรรม ด้วยระบบ 3Rs"
7. กิจกรรมบูรณาการสุขศึกษากับศิลปวัฒนธรรม ประกอบวิชา PB2352 โครงการสร้างสัมพันธ์และ
บูรณาการความรู้สู่สถานประกอบการ
7. โครงการจัดทาแผนที่ทางวัฒนธรรม อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ บูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชา CA2083 การตัดต่องานด้านนิเทศศาสตร์
8. กิจกรรม “รณรงค์และส่งเสริมการบริจาคโลหิต” (ปลูกฝังค่านิยม-วัฒนธรรมไทย:
เมตตา เสียสละ จิตอาสา) รายวิชา MT3353 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
9. กิจกรรมบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับแบคทีเรียทางการแพทย์ (การนาเสนอชื่อเชื้อแบคทีเรีย
ด้วยบทกวี) รายวิชา MT3542 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
10. กิจกรรมฝึกพลังลมปราณด้วย ชี่กง บูรณาการกับรายวิชา วิชาCM 4082,CM 4093 ทุยหนา 1, 2)
11. โครงการจัดบอร์ดสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน บูรณาการกับวิชา CN 0011-CN0013
ภาษาจีนพื้นฐานและวิชา CN 0017 ภาษาจีนโบราณ
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หน่วยงานรับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะนิเทศศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์

คณะการแพทย์แผนจีน

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
12. การหาข้อมูลกิจการโอทอปในจังหวัดชลบุรี 2 ชุมชน ประกอบด้วย 1. ขนมคุณยาย อ่างศิลา และ
13. กลุ่มร้านเปาเหล่ากง บางละมุง บูรณาการกับรายวิชา MK 3433 ระบบสารสนเทศทางการตลาดฯ
รายวิชา CB 2033 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และรายวิชา EP3013
รายวิชา IM4243 การจัดการโลจิสติก
14. โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย ตาบลศีรษะจรเข้น้อย ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและ
การราบุชาหลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในรายวิชา
CU 2032 การอนามัยชุมชน
15. โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย และศิลปภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการคุ้มครองตามกฎหมาย
บูรณาการกับรายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รายวิชา LA3162 กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
16.โครงการ“สานฝันวันสมเด็จย่า พัฒนาสุขภาพ” (บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจยั
การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม)
17. โครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงวัยตาบลศีรษะจรเข้น้อย ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและ
การราบูชาหลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา
18. โครงการทัศนศึกษาวัด และบรมราชวัง บูรณาการกับรายวิชา CN 3233 ภาษาจีนสาหรับมัคคุเทศก

1.4 กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ในระดับชาติ
มาตรการที่ 2 : การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
2.1 พัฒนาศูนย์วัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กบั สังคม

หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจ

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ
วิทยาลัยจีนศึกษา

1. โล่เกียรติคุณรางวัลคุณค่าแห่งบุคคล "เพชรแห่งสยาม" สาขาผู้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ
ศูนย์วัฒนธรรม
2. รางวัลชมเชย แหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจาปี 2021 ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ประจาปี 2563
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะนักเล่าอัตลักษณ์เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว
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ศูนย์วัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

2.2 จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่
มหาวิทยาลัย

2.3 ศึกษาวิจยั และสร้างนวัตกรรมจากงานศิลปวัฒนธรรม
เพื่อนาไปสู่ศิลปวัฒนธรรมที่มีมูลค่าสูง

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

2. กิจกรรมสุขไม่จางที่บางเสาธง “ท่องวิถสี องฝั่งคลอง ร่วมงานประเพณีลอยกระทงชมลานวัฒนธรรม
ศูนย์วัฒนธรรม
ณ วัดหัวคู้ /วิทยากรร่วมเสวนาการยกระดับประเพณีราถวายหลวงพ่อเขียว ประสานงานกิจกรรมการแสดง
และจัดหาซุ้มสาธิตขนมพื้นบ้านและผักพื้นบ้าน
3. การเปิดตลาดชุมชนวัดศรีวารีน้อย ณ ตลาดน้าชุมชนวัดศรีวารีน้อย ตาบลศีรษะจระข้ใหญ่
อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
1. กิจกรรมบริการวิชาการชุมชนกิจกรรมประกวดอ่านสรภัญญะ ขับร้องเพลงกล่อมเด็ก
ศูนย์วัฒนธรรม
เล่านิทานเด็ก ร่วมกับอบต.ศีรษะจรเข้น้อย
2. โครงการบริการวิชาการนาฎศิลป์สู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดหัวคู้
3. วิทยากรโครงการค่ายศิลปะ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
1. การแสดงชุดศรีวาน้อยศรัทธาแห่งสาธุชน
ศูนย์วัฒนธรรม
2. การสร้างสรรค์เพลงร่วมสมัย : เพลงระบาสุโขทัย
3. การสร้างสรรค์นาฎศิลป์ระบาชุดบวงสรวงสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี
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รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประจาปีการศึกษา 2563
รอบ 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564)
ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยและสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 6 : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ พอเพียง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
มาตรการที่ 1 : การบริหารทรัพยากรบุคคล
1. วางแผนอัตรากาลังและสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน
1.1 วางแผนอัตรากาลังและสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน
2. จัดทาแผนอัตรากาลังอาจารย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
1.2 พัฒนาระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์
1. จัดสวัสดิการให้กบั บุคลากรในด้านสุขภาพ เช่น การฉีดวัคซีนต่าง ๆ และตรวจสุขภาพประจาปี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการยกย่องเชิดชูบุคลากร
2. ประกาศยกย่องเชิดชู หรือให้รางวัลอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจยั ภายนอกและให้รางวัลอาจารย์
เพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการทางาน
ที่ทาวิจยั และตีพิมพ์ผลงานวิจยั ได้สาเร็จ
3. สนับสนุนเงินรางวัลและประกาศเกียรติคุณผ่านเว็บไซต์คณะฯ
โครงการเดิม จานวน 3 โครงการ
1.3 สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการทางาน
ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตรและสร้างความรักความผูกพันต่อองค์กร 1. โครงการทาบุญคณะนิติศาสตร์
2. จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ ของสานักพัฒนาวิชาการ
3. โครงการสัมมนาการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทางาน
โครงการใหม่ จานวน 1 โครงการ
1. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการอารมณ์
1. แผนพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการรายบุคคล
1.4 มีแผนพัฒนาคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการและศักยภาพ
ในการทางานของบุคลากรทุกระดับ
2. โครงการอบรมการใช้ OneDrive เพื่อการจัดเก็บและแชร์ไฟล์ในที่ทางานร่วมกัน
ให้กบั บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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หน่วยงานรับผิดชอบ

กองทรัพยากรบุคคล / วิทยาลัยจีนศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์
กองทรัพยากรบุคคล/กองคลัง
คณะศิลปศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี
คณะนิติศาสตร์
สานักพัฒนาวิชาการ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
ศูนย์ดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
ศูนย์ดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

1.5 มีการปลูกฝังคุณธรรม 6 ประการ ดาเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรับใช้สังคม

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
3. โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ : เสริมสร้างทัศนติในการทางานร่วมกัน
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Virtual Workshop เรื่อง "สติดิจทิ ัล (Digital Mindfulness) ครั้งที่ 2
5. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักพัฒนานักศึกษา (อบรม MS Tesm ให้บุคลากร)
1. โครงการสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบในการทางาน เรื่อง “การเชื่อมโยงการให้บริการ
ระหว่างหน่วยงาน”
2. โครงการประกวดสื่อ Infographic “ภายใต้แนวคิด “สร้างจิตสานึกที่ดี สู่วิถแี ห่งการประหยัด”
3. กิจกรรมจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคม
4. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณอาจารย์ จรรยาบรรณการวิจยั
5. กิจกรรมบริจาคทุนการศึกษาเพื่อน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนวัดนางคุ่ม
6. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม 6 ประการ และแนวปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
และรับใช้สังคมเช่น การจัดทาเอกสารเผยแพร่ ติดประกาศ, โปสเตอร์, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์,
เว็บไซต์ หรือแบบสอบถามออนไลน์
7. กิจกรรม สพว.รวมใจรับใช้สังคม
8. กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

9. โครงการพัฒนาบุคลากรสานักพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับ การส่งเสริมการทางานด้านจิตอาสา
10. โครงการเติมฝันเพื่อน้อง ๆ
1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับพัฒนางานประจา หน่วยงานสนับสนุนจัดทางานวิจยั ที่พัฒนาจากงานประจา จาแนกเป็น
1. พัฒนาระบบงานจัดเลี้ยงรับรอง"
สู่การวิจยั เพื่อให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนา
คุณภาพงาน
2. เรื่องการนาระบบ ESS มาใช้ในงานบริหารงานบุคคล
3. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระบวนการสารวจครุภัณฑ์ดาเนินการต่อจากปี 62
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หน่วยงานรับผิดชอบ
กองทรัพยากรบุคคล
สานักพัฒนานักศึกษา
สานักพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลี
คณะบริหารธุรกิจ
กองทรัพยากรบุคคล
กองแผนและพัฒนา

สานักพัฒนาวิชาการ
ศูนย์ดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา/
ศูนบ์บรรณสารสนเทศ
สานักพัฒนานักศึกษา
กองอาคารสถานที่
กองกลาง
กองทรัพยากรบุคคล
กองพัสดุ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

มาตรการที่ 2 : การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
2.1 ยึดหลักการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยบนพื้นฐาน
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.3 บริหารจัดการตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
2.4 มีแผนการหารายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ

4. การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามงานซ่อมที่คงค้างในระบบออนไลน์
5. การลดความผิดพลาดจากการรายงานสารสนเทศต่อผู้บริหาร
6. การจัดการขยะอินทรีย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานภูมิทัศน์อย่างยั่งยืน
7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8. ส่งผลให้การศึกษาและการพัฒนาบุคลากรมีประสบการณ์ตรงกับการทางานและ
การพัฒนาความก้าวหน้าของชีวิตไปด้วย การศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่มีคุณค่าต่อชีวิต-สังคมและความก้าวหน้าของประเทศ
9. การพัฒนากระบวนการทางานและการจัดการปัญหาขั้นตอนการบริการของศูนย์วัฒนธรรม
10. การแก้ปัญหาการตอบคาถามการใช้งาน Microsoft Teams
11. การพัฒนากระบวนการในการรับนักศึกษาจิตอาสา

กองคลัง
กองแผนและพัฒนา
กองอาคารสถานที่
สานักพัฒนานักศึกษา
สานักพัฒนาวิชาการ

- มีการวิเคราะห์งบประมาณก่อนที่จะดาเนินการขอใช้งบประมาณ โดยให้มีความคุ้มค่าคุ้มทุน

ทุกคณะวิชา/หน่วยงาน

- การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลโปร่งใสและตรวจสอบได้

ทุกคณะวิชา/หน่วยงาน

ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์ดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

- มีแผนและประเมินผลแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2563 ทุกคณะวิชา/หน่วยงาน
- การจัดหารายได้จากการเช่าทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
กองคลัง/คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม/
1. การเช่าพื้นที่และร้านค้า
คณะกายภาพบาบัด
2. รายได้จากคลินิกต่าง ๆ
3. รายได้อื่นๆ
4. จากการแสวงหาการลงทุน (ดอกเบีย้ เงินฝาก/เงินบริจาค)
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ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ
2.5 สนับสนุน และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการดาเนินการ
จัดการความรู้ (KM) เพื่อมุง่ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
1. โครงการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะการแพทย์แผนจีน ปีละ 2 ครั้ง
2. โครางการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
Covid-19
3. โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การทาวิจยั อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “เทคนิคการใช้เครื่องมือออนไลน์สาหรับการจัด
กิจกรรมการสอน”
5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาสู่
การเป็นอาจารย์มืออาชีพ: เทคนิคการใช้เครื่องมือสาหรับการจัดกิจกรรมการสอน
6. โครงการการจัดการความรู้เรื่อง “การพัฒนาโจทย์วิจยั ชุมชน : การพัฒนาแนวคิดสู่การเขียน
โครงร่างงานวิจยั ชุมชน”
7. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิจยั /สร้างนวัตกรรม/
การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการรักษาโรคปวด ปีเ้ จิ้ง ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน”
9. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อให้
เกิดผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ”
10. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ได้แก่
10.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั ผู้ที่มีประสบการณ์ในการวิจยั ในชุมชน
10.2 การพัฒนาอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ
(อาจารย์มืออาชีพระดับ 2)
11. กิจกรรม/โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะการแพทย์แผนจีน
คณะนิเทศศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะการแพทย์แผนจีน
คณะการแพทย์แผนจีน
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

กองทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

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

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
12. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั
เรื่อง Digital Transformation for HR
13. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยลดความผิดพลาด
14. จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสานักรวบรวมความรู้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
นาความรู้สู่การปฏิบัติจริง
- จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสานักพัฒนาวิชาการ
16. โครงการเสวนา Coop KM! แลกเปลี่ยนเรียนรู้อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
16. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้จากการอบรม/สัมมนา/ ศึกษาดูงาน
เรื่อง การทางานอย่างไรให้มีความสุข
17. โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง “สื่อสารเข้าใจ สืบค้นได้ตรงใจ"
18. จัดกิจกรรมการจัดการความรู้สู่รปภ.มืออาชีพ และการตรวจสอบอาคาร
1. โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด
เพื่อรักษาระดับมาตรฐานการสอนผ่านขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพกายภาพบาบัด ให้ได้ > 90%
ขึ้นไป โดยมีเป้าหมาย 100%
2. ทุกกิจกรรมการเรียนการสอน มีการสอดแทรกแนวคิดและ ความสาคัญของ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ฯลฯ
3. กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจคุณธรรมความซื่อสัตย์ของผู้บริหาร
4. เผยแพร่การสร้างเสริมคุณธรรมร่วมกับการส่งเสริมวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนผ่าน
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์หรือเฟซบุก๊
5. โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์/ประหยัด/รับใช้สังคม
6. จัดกิจกรรมออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะศิลปศาสตร์
กองแผนและพัฒนา
สานักพัฒนาวิชาการ

สานักพัฒนาวิชาการ
สานักพัฒนานักศึกษา
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
กองอาคารสถานที่
คณะกายภาพบาบัด

คณะกายภาพบาบัด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ
ศูนย์ดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

2.7 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.8 ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้โดดเด่น
เป็นที่ประจักษ์

มาตรการที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน
และสิง่ แวดล้อม
3.1 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่าและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
7. จัดกิจกรรม”การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ” เรื่อง "โครงการส่งเสริมสุขภาพดี ชีวียืนยาว"
8. โครงการแอโรบิคด๊านซ์
9. โครงการรามวยไท้เก๊กเพื่อสุขภาพต้านโควิด-19
10. โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร
1. ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศของ มฉก. (การจัดทาคู่มือ/แนวปฏิบัติเพื่อการบริหารความสี่ยง)
2. การเชื่อมข้อมูลไร้รอยต่อสาหรับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ : One Time Password
3. ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (MIS) ทั้ง 13 ฐาน
1. สร้างภาพลักษณ์สถาบันการศึกษาสาหรับการเรียนในยุค Digital
1.1 จัดทาวีดิทัศน์แนะนา มฉก. ชุดใหม่
1.2 นาเสนอสิ่งปลูกสร้าง อาคารสถานที่ และภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
2. การเผยแพร่นักศึกษาและศิษย์เก่า มฉก. ที่ทาความดีสร้างชื่อเสียงให้กบั มหาวิทยาลัย
(HCU NEW GEN)
3. ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทางในด้านต่าง ๆ เช่น พัฒนานักศึกษา วิชาการ
ศิลปวัฒนธรรม วิจยั บริการวิชาการ ศิษย์เก่า การจัดการความรู้
4. โครงการประชาสัมพันธ์คณะ ผ่านสื่อ online

1. การศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในหัวข้อ “การบริหารและจัดการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)
2. การศึกษาดูงานด้านพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สานักพัฒนานักศึกษา
สานักพัฒนานักศึกษา
ศูนย์ดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา
สานักทะเบียนและประมวลผล/
คณะกรรมการระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
แผนกสื่อสารองค์กร กองกลาง

แผนกสื่อสารองค์กร กองกลาง
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะบริหารธุรกิจ

กองอาคารสถานที่
กองอาคารสถานที่

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

3.2 ปลูกฝังจิตสานึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่วนรวม

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
3. โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมบุคลากรและนักศึกษา
4. ประชาสัมพันธ์มาตรการเปิด-ปิดแอร์
5. ประชาสัมพันธ์มาตรประหยัดกระดาษ โดยการจัดบอร์ด การทา inforgraphic พร้อมประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรในคณะฯ ทราบผ่าน e-mail และเผยแพร่ผ่าน website คณะฯ ไลน์ Sci-สุขี
1. กิจกรรมส่งเสริมด้านการประหยัดพลังงาน
2. กิจกรรมส่งเสริม 7ส
3. ประชาสัมพันธ์มาตรการการคัดแยกขยะ และการทิ้งขยะโดยการจัดทา infographic
เผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ
4. กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และได้ติดคาขวัญไว้ เพื่อปลูกจิตสานึก
ในการมีส่วนร่วมคณะกรรมการ 7 ส.
5. โครงการอนุรักษ์พลังงานและ 7ส สาหรับอาจารย์และนักศึกษา
6. โครงการสื่อรณรงค์ 7สและการประหยัดพลังงาน
7. กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน
8. กิจกรรมส่งเสริม 7ส คือ 5ส ห้องปฏิบัติการ (CU)
9. โครงการพัฒนากิจกรรม 7 ส และอนุรักษ์พลังงาน
10. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม 7 ส และอนุรักษ์พลังงาน (บอร์ด/website/FB)
11. กิจกรรมรณรงค์ 7 ส และอนุรักษ์พลังงาน
12. โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมบุคลากรและนักศึกษา
13. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ของกิจกรรม 7 ส และอนุรักษ์พลังงาน (บอร์ด/website/FB)
14. โครงการพัฒนากิจกรรม 7 ส และอนุรักษ์พลังงาน
15. โครงการร่วมด้วยช่วยกัน 7 ส
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หน่วยงานรับผิดชอบ
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาลัยจีนศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/มาตรการ

3.3 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักคุณธรรม (ซื่อสัตย์ ประหยัด และ
รับใช้สังคม) เพื่อนาไปสู่ความยั่งยืน

ผลการดาเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม
16. กิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม 7ส
17. กิจกรรมการปลูกจิตสานึกการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานฯ
18. โครงการช่วยชาติประหยัดพลังงาน
19. กิจกรรมจัดบอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวนรณรงค์ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย รวมไปถึงการตกแต่งบอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ให้มีความน่ามองอยู่เสมอ
1. มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการกาหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานตามประกาศที่ 039/2558
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และนโยบายด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตามประกาศที่ 049/2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
2. กาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมภายในมหาวิทยาลัย 12 มาตรการ
พร้อมเผยแพร่ให้กบั ทุกหน่วยงาน
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หน่วยงานรับผิดชอบ
ศูนย์วัฒนธรรม
ศูนย์บรรณสารสนเทศ
สานักพัฒนานักศึกษา
กองแผนและพัฒนา
กองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่

