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ศาสตราจารย ์  ดร .  วิภาดา  คุณาวิกติ กุล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม ่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุ่งม่ันก้าวสู่

การได้รับการยอมรับในเวทีโลกมาโดยตลอด การนำาเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้เป็นกลไกในการส่งมอบคุณค่า

และตอบสนองลูกค้าทุกกลุ่ม โดยผ่านระบบการนำาองค์กร

อย่างมีวิสัยทัศน์ การสื่อสารที่ชัดเจน การวางแผนกลยุทธ์

และการดำาเนินการเชิงรุก การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลจริง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไวต่อการปรับเปลี่ยนการดำาเนินการ

ให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของโลก และการปรับปรุง

การปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความย่ังยืนของ

องค์กรภายใต้ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกคนในองค์กร

ในสภาพการเปลี่ยนแปลงที่มีทั ้งโอกาสและความท้าทายท่ี

หลากหลาย ส่งผลให้มีผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้น และนำามาซึ่ง

ความภาคภูมิใจในการได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

(TQC 2019) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ยังคงมุ่งม่ันในการขับเคล่ือนองค์กรสู่อนาคตตามแนวทาง

ของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ใน

การเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลช้ันนำาระดับสากลด้านการ

ศึกษาและการวิจัย 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเ ชียงใหม ่
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คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ เริม่จดัการศกึษาพยาบาลใน พ.ศ. 2503 นับเป็นปีที ่60 ของการจดัการศึกษา ปัจจุบันจัดการศึกษา

ในระดับปริญญาตรี โท และเอกทางการพยาบาล ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติทั้ง 3 ระดับ มีศิษย์เก่ารวม 13,065 คน 

เป็นบณัฑติไทย 12,813 คน และต่างชาต ิ252 คนจากกว่า 20 ประเทศทัว่โลก จ�านวนบคุลากรสายวชิาการ 122 คน  สายสนบัสนนุ 136 คน 

นกัศกึษาปรญิญาตร ี759 คน ปรญิญาโทและปรญิญาเอก 402 คน เป็นนศ.ไทย 1,028 คน นศ. ต่างชาติ 133 คน รวมทัง้หมด 1,161 คน คณะฯ 

มบีทบาทส�าคญัในการจดัการศกึษาสาขาทางการพยาบาลศาสตร์  ผลิตผลงานวิจยัด้านสุขภาพทีส่ร้างองค์ความรู้และน�าไปใช้ได้จรงิในการเรยีน

การสอน การบรกิารชมุชนรวมทัง้สร้างนวตักรรม มกีารให้บรกิารวิชาการในทกุช่วงวัยต้ังแต่ระยะต้ังครรภ์จนวาระสุดท้ายของชวิีตและการฝึกอบรม

ทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ โดยมวีสิยัทศัน์ว่า “คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ เป็นสถาบนัชัน้น�าระดบัสากลด้านการศึกษาและ

การวจิยั”  คณะฯ มุง่มัน่พฒันาคณุภาพการด�าเนนิการทกุด้านโดยใช้สมรรถนะหลักคือ การเสริมสร้างศักยภาพจากเครือข่ายทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง และความเป็นมอือาชพีด้านการบริหารองค์กร ด้านการสอน การวิจยั และการบริการวิชาการ ซึง่น�าไปสู่ความสามารถ

และความเข้มแขง็ในการด�าเนนิการตามบทบาทหลกัทกุด้าน ปรบัปรุงผลการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยการน�าเกณฑ์ TQA และ EdPEx เป็น

เครือ่งมอืในการบรหิารองค์กรสูค่วามเป็นเลศิ ท�าให้ผลการด�าเนนิการดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง

ในการขบัเคลือ่นองค์กรสู่ความเป็นเลศินัน้ ผู้น�าระดบัสูงต้องมคีวามมุง่มัน่และแน่วแน่ในการด�าเนนิงาน ต้ังแต่การก�าหนดวิสัยทศัน์ ค่านยิมองค์กร

ทีช่ดัเจน ส่ือสารไปยงับคุลากร ลกูค้าทกุกลุม่ ผูส่้งมอบและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ  การจดัท�ากลยทุธ์เพ่ือน�าไปด�าเนินการร่วมกัน การมุง่เน้นลูกค้า

และบคุลากร รวมทัง้การปรบัปรงุระบบการด�าเนนิการและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัและ

เกดิผลลพัธ์ทีด่ใีนการด�าเนนิการ โดยการมส่ีวนร่วมของทกุคนในองค์กรเป็นปัจจยัส�าคัญทีส่่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื   

ความท้าทายส�าคญัทีผ่ลกัดนัให้คณะฯ ต้องมกีารปรบัเปลีย่นการด�าเนนิการให้สอดรบักบัการเปลีย่นแปลงท่ีเกดิขึน้อยูต่ลอดเวลาเพือ่ให้สามารถแข่งขันและ

เกิดโอกาสในการพัฒนารวมทัง้สร้างนวตักรรมทีต่อบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสังคมโลก คอื การผลติบณัฑติพยาบาลให้มทีกัษะการเป็นพลเมอืงโลก 

ให้เกิดการเรยีนรูต้ลอดชีวติ มกีารปรบัหลกัสตูรและวธิกีารเรียนการสอนแบบใหม่ให้เหมาะกบัผูเ้รยีน การขาดแคลนพยาบาลในระบบสขุภาพ ท�าให้มข้ีอจ�ากัด

ในการลาศกึษาต่อ น�าไปสูก่ารสร้างนวตักรรมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นอกจากนัน้การก้าวสู่สังคมผูสู้งอายุ น�าไปสู่

การออกแบบหลกัสตูร การด�าเนนิการวจิยัและการบริการวชิาการด้านการดแูลผูส้งูอาย ุ โดยมกีารด�าเนนิการทีเ่ป็นระบบและใช้ข้อมลูจรงิในการตดัสินใจ

ค่านยิมองค์กร FONCMU (Faculty of Nursing Chiang Mai University) ทีท่กุคนในองค์กรเชือ่ ยดึถอืเป็นวถิกีารท�างานร่วมกนั 

  F - Focus on Quality การมุง่เน้นคณุภาพในทกุด้าน 

 O - Organizational Leadership การน�าองค์กรอย่างมวีสิยัทศัน์ 

 N - Nurturing การดแูลเอาใจใส่ซึง่กนัและกนั 

 C - Commitment and Community concerned ความผกูพนัทุม่เท และความรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม 

 M - Morality คณุธรรม จรยิธรรม 

 U - Unity ความเป็นเอกภาพ

ลักษณะองค ์กร

ส่ิงสำ า คัญท่ี มีผลต ่อวิธีการดำ า เ นินงาน

ความท ้าทายสำ า คัญท่ีองค ์กรเผชิญ
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ผูน้�าระดบัสูงน�าองค์กรอย่างมวีสิยัทศัน์ผ่านระบบการน�าองค์กร (Leadership System) เริม่จากการก�าหนดและทบทวนวสิยัทศัน์อย่างต่อเนือ่ง โดยรบัฟังเสยีง

ของลกูค้าทกุกลุม่และบุคลากร การวเิคราะห์สถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาจากการท�า SWOT analysis  มวีธิกีารทีเ่ป็นระบบในการสือ่สาร VMV 

นโยบาย และการด�าเนนิงานของคณะฯ ในปัจจบุนัและอนาคต กบับคุลากรทัว่ท้ังองค์กร ลกูค้า ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย และพันธมติร โดยการให้ข้อมลูจรงิ ชดัเจน 

ไม่มีอคต ิผ่านกจิกรรม Meet the dean คณบดสีญัจร การประชมุและสมัมนาต่าง  ๆก�าหนดกลยทุธ์ในการขบัเคลือ่นท่ีสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และพนัธกิจ 

ก�ากับดแูลให้มกีารด�าเนินการตามแผน รวมทัง้สร้างบรรยากาศให้เกดิการปฏบิติัอย่างจรงิจงัโดยเป็นแบบอย่างการปฏบิตัติน รวมท้ังก�าหนดให้มกีารจัดท�า 

TOR และประเมนิผลการปฏบิตังิานท่ีเชือ่มโยงกบัแผนและเป้าหมายของคณะฯ ตดิตามประเมนิผลความส�าเรจ็ทกุไตรมาส และให้ข้อเสนอแนะในการพฒันา

ปรบัปรงุ สร้างแรงจงูใจการปฏบิตังิานโดยการยกย่อง ชมเชย รวมทัง้จดัเวทกีารแลกเปล่ียนเรยีนรู ้พฒันาบคุลากรและพฒันานวตักรรม โดยใช้ค่านยิมของ

คณะฯ เป็นฐานในการปฏบิตังิานและใช้สมรรถนะหลกัในการร่วมขบัเคล่ือนโดยค�านงึถงึความเป็นนานาชาตใินการด�าเนนิงานทกุด้าน สร้างเครอืข่ายระดบั

ชาตแิละนานาชาตเิพิม่เตมิเพือ่ยกระดบัคณุค่าของผลิตภณัฑ์ท่ีส่งมอบให้แก่ลกูค้าทกุกลุ่ม ผูน้�าระดบัสงูมุง่มัน่ต่อการประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบียบ

ข้อบงัคบัและจรยิธรรม โดยการเป็นแบบอย่างและก�าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของการประเมนิผลงานบคุลากร อีกทัง้ค�านงึถึงความกังวลของชมุชนทีม่ต่ีอ

ผลติภณัฑ์และการบรหิารจดัการองค์กร โดยใช้เป็นข้อมลูน�าเข้าของแผนการบรหิารความเสีย่ง ก�าหนดให้ความผาสกุและผลประโยชน์ของสงัคมเป็นหนึง่ในค่า

นยิมของคณะฯ (C-Commitment and Community concerned)  มกีารให้บรกิารวชิาการแก่ชมุชนเพือ่ยกระดบัความสามารถในการจดัการตนเองจนเป็น

ชมุชนต้นแบบและเป็นศนูย์การเรียนรู้ส�าหรับนักศกึษาพยาบาลทกุหลกัสูตร และผูเ้ข้าอบรมบรกิารวิชาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จากระบบการน�าองค์กรท่ีมี

ประสิทธิผล ส่งผลให้คณบดไีด้รบัการยอมรบัทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ เช่น ได้รบัรางวลั Visionary Leadership จาก University of Alabama at 

Birmingham, USA รางวลั Nurse Researcher Hall of Fame จาก STTI, USA รางวัลศรีสังวาลย์ สาขาผูน้�าระดบันโยบาย รางวัลผูบ้ริหารดเีด่น 

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ รางวลัผู้บรหิารดีเด่นด้านการสนบัสนนุการด�าเนนิการองค์กรพยาบาลด้านการสร้างองค์กรปลอดบหุร่ี นอกจากนัน้โครงการทีด่�าเนนิการ

โดยคณะฯ ยังได้รับรางวลัเลศิรฐั สาขาบรกิารภาครฐั ประเภทพฒันาการบริการ ระดบัด ีประจ�าปี พ.ศ.2561 และ 2562

การนำ าองค ์กร 

กระบวนการวางแผนกลยทุธ์เชงิรกุ เริม่จากการวเิคราะห์ส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกของคณะฯ เพ่ือก�าหนด/ทบทวนวิสัยทศัน์โดยให้บุคลากรมี

ส่วนร่วมในการด�าเนนิการ ผู้บรหิารและกรรมการบรหิารคณะฯ ก�าหนด/ทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) และระบบงาน โดยค�านงึถงึ

ความสมดลุของความต้องการ/ความคาดหวงัของลกูค้า ความได้เปรียบและความท้าทายเชงิกลยทุธ์ สมรรถนะหลัก และความเส่ียง เพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายความส�าเรจ็ของวสิยัทัศน์อย่างแท้จรงิ ก�าหนดตวัชีวั้ดทีช่ดัเจนตามวิสัยทศัน์ทีต่ัง้ไว้โดยใช้เกณฑ์การจดัอันดบัสถาบนัตาม QS World 

Ranking 4 ด้านของสาขาพยาบาลศาสตร์ จดัท�าแผนและกลยุทธ์การด�าเนินการ น�าแผนกลยุทธ์ไปใช้โดยการถ่ายทอดแผนพร้อมท้ังจัดท�าแผน

ปฏบิตักิาร ควบคูก่บัการจดัท�าแผนการเงนิและแผนบรหิารบุคลากรเพ่ือเตรียมขดีความสามารถและอัตราก�าลังบุคลากรรองรับการด�าเนินการตาม

แผนปฏบิตักิาร ตดิตามประเมนิผล รวมทัง้ปรบัเปลีย่นแผนเมือ่ผลการด�าเนนิงานเบีย่งเบนจากค่าเป้าหมายหรอืเมือ่มกีารเปล่ียนแปลงและโอกาสใหม่ 

เช่น การจดัการเรยีนการสอนออนไลน์เมือ่พบว่ามผีูเ้รยีนทีไ่ม่สามารถลาศึกษาต่อได้จากการขาดแคลนพยาบาล การเก็บสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า

เพือ่เป็นทางเลอืกใหม่ให้ผูเ้รยีน เป็นต้น การด�าเนินการที่เป็นระบบดังกล่าวท�าให้คณะฯ มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการจัดการศกึษา การวจิยัทีส่ร้าง

องค์ความรูใ้หม่ และเกิดประโยชน์ต่อสังคมชุมชน สามารถน�าไปใช้ในการเรียนการสอนและการบริการวิชาการทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ 

การได้รบัรางวลัของบคุลากรทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนนุอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้คณะฯ ได้รับการยอมรับมากขึน้ทัง้ในระดบัชาติและนานาชาติ

กลยุทธ ์
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คณะฯ มุง่เน้นการตอบสนองความต้องการ ความคาดหวงัของลูกค้าเป็นส�าคัญ โดยการก�าหนดสารสนเทศทีต้่องการเพ่ือให้ตรงกับความต้องการ

ของลกูค้าทกุกลุม่อย่างแท้จรงิ มกีารจ�าแนกลกูค้าทีช่ดัเจน ก�าหนดช่องทางการรับฟังข้อมลูตามกลุ่มลูกค้าโดยผู้บริหารที่รับผิดชอบน�าเสนอใน

การประชมุเพือ่ให้ได้ข้อมลูทีค่รอบคลุมความความต้องการ/ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผกูพันของลูกค้าทีส่�าคัญทุกกลุ่ม 

และน�าผลการวเิคราะห์ข้อมลูมาใช้ในการออกแบบและปรบัปรุงผลิตภณัฑ์และกระบวนการให้บริการลูกค้า เช่น การออกแบบให้นกัศึกษาระดบั

ปรญิญาตรหีลกัสตูรนานาชาตทิกุคนไปแลกเปลีย่น ณ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศเป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ เพ่ือตอบสนองความคาดหวัง

เรือ่งบรรยากาศความเป็นนานาชาติ การเรยีนการสอนเพือ่ให้บณัฑิตมคีวามเป็นพลเมอืงโลก การสร้างนวัตกรรมการจดัการเรียนการสอนออนไลน์ 

เพือ่ตอบสนองลกูค้าด้านการศกึษาทีไ่ม่สามารถลาศกึษาเตม็เวลาได้ การปรับกระบวนการพัฒนาโครงการวิจยัและแสวงหาทนุวิจยัให้สอดคล้องกบั

ความต้องการของแหล่งทนุ การปรบัและพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมทัง้หลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติตามความต้องการของผูเ้ข้าอบรม เป็นต้น 

รวมทัง้ การสนบัสนนุลกูค้าโดยมเีป้าหมายแตกต่างกนัตามกลุ่มลูกค้า เช่น จัดระบบการดแูลนกัศึกษาต่างชาติ ต้ังแต่เดนิทางมาถึงประเทศไทยจน

ส�าเรจ็การศกึษา ท�าให้ผลประเมนิความพงึพอใจต่อการดแูลเอาใจใส่จากคณะฯ สูงกว่าเป้าหมายอย่างต่อเนือ่ง ในด้านการจดัการข้อร้องเรียน มกีาร

เพ่ิมช่องทางการรบัข้อร้องเรยีนผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ทีลู่กค้าเข้าถึงได้ง่าย และแบ่งระดบัความรนุแรงเป็น 3 ระดบั ทีม่แีนวทางการจดัการข้อร้องเรยีน

ทีแ่ตกต่างกัน โดยคณะฯ มคีวามมุง่มัน่ในการส่งมอบคณุค่าให้ลูกค้าอย่างต่อเนือ่ง ซึง่สอดคล้องกบัค่านยิม N-Nurturing การดูแลเอาใจใส่ซึง่กันและกนั

คณะฯ มุง่เน้นให้บคุลากรมขีดีความสามารถและจ�านวนทีเ่พียงพอต่อการปฏบิติังานเพ่ือผลักดันการบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะฯ โดยจดัท�าแผนด้าน

บคุลากรที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ์และแผนปฏบิตักิารทัง้ระยะสัน้และระยะยาว มีการจัดสรรภาระงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของ

บุคลากรแต่ละราย โดยการก�าหนด TOR และประเมนิผลการปฏบิัติงานร่วมกับบุคลากรในแต่ละปี เพือ่ให้บคุลากรมเีป้าหมายในการท�างาน

ทีช่ดัเจน และเป็นส่วนหนึง่ของการขบัเคลือ่นกลยทุธ์ มกีารวางแผนความก้าวหน้าในอาชพีการงานให้บคุลากรและส่งเสริมโอกาสในการพัฒนา

ตนเองผ่านการจดัท�า IDP มีการก�าหนดประเดน็ในการพฒันาศักยภาพของบคุลากรทัง้สายวิชาการและสายสนบัสนนุในแต่ละปีจากผลการประเมิน

การปฏบิตังิานและขอบเขตของงานใหม่ที่สร้างขึ้นตลอดจนขีดความสามารถที่ต้องการเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ นอกจากนี้ ยังรับฟังและ

ตอบสนองความต้องการของบคุลากร จดัการพฒันาบคุลากรในแต่ละปีหรือการให้ไปเพิ่มพูนความรู้และความสามารถจากสถาบันที่เก่ียวข้อง 

สร้างสภาพแวดล้อมโดยส่งเสรมิให้เกดิบรรยากาศท่ีดใีนการท�างาน วัสดอุุปกรณ์ทีส่่งเสริมให้การท�างานมปีระสิทธภิาพ จดัห้องออกก�าลังกาย

ส�าหรบับคุลากร และจัดสวสัดกิารตรวจสขุภาพประจ�าปี ส�ารวจความสุข ความผกูพันในงาน ประเมนิประสิทธผิลการเรียนรู้และการพัฒนา ส่งเสรมิ

ความก้าวหน้าในงานทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนนุ  ส่งผลให้บุคลากรมคีวามรกัองค์กร ผูกพนัในองค์กร และมุง่ม่ันทุม่เทกบัการท�างานอย่างเตม็ความสามารถ

ลูกค ้ า

บุคลากร



17

Thailand Quality Class : TQC

จากการด�าเนนิการพฒันาคณะฯ โดยใช้เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติในระยะทีผ่่านมา ส่งผลให้ผลลัพธ์การด�าเนนิการในหลายเร่ืองมรีะดบัและ/

หรอืแนวโน้มทีด่ขีึน้ทัง้ในด้านการส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารทีม่คุีณภาพและมคุีณค่า เช่น ผู้ส�าเรจ็การศึกษาทกุคนสามารถสอบผ่านขึน้ทะเบียน

ประกอบวชิาชพีในปีแรก ผูใ้ช้บณัฑติมคีวามพงึพอใจต่อบัณฑิตในระดับมากทั้งในด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็นพลเมืองโลก 

บทความวจิยัทีไ่ด้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านการดแูลเอาใจใส่ลกูค้าและ

บคุลากร เช่น นกัศกึษามคีวามพงึพอใจต่อการดแูลเอาใจใส่ของคณะฯ รวมถึงคุณภาพการจดัการเรียนการสอน และบรรยากาศความเป็น

นานาชาตใินระดบัมากถงึมากทีส่ดุ แหล่งสนบัสนุนทนุวจิยัมคีวามพึงพอใจต่อผลงานวิจยัในระดบัมาก ผูใ้ช้บริการวิชาการวิชาการมากกว่า 95% 

มคีวามพงึพอใจต่อความเชีย่วชาญของวทิยากรในระดบัมากขึน้ไป ผูใ้ช้บริการวิชาการหลักสูตรนานาชาติทกุคนมคีวามพึงพอใจต่อบรรยากาศ

ความเป็นนานาชาตใินระดบัมากขึน้ไป ผลงานวจิยัของอาจารย์ทีไ่ด้รับการอ้างอิง (citation) มจี�านวนเพ่ิมสูงขึน้อย่างต่อเนือ่ง บคุลากรสายสนบัสนนุ

ได้รบัการส่งเสรมิให้มตี�าแหน่งสงูขึน้ บคุลากรทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนุนมีความผูกพันต่อองค์กรในระดับมาก ด้านการน�าองค์กรและ

การก�ากบัดแูลองค์กรทีส่ะท้อนความเชื่อมั่นต่อการด�าเนินการของผู้น�าระดับสูงเพื่อมุ่งสู ่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ เช่น การรบัรูก้ารสือ่สาร

วสิยัทศัน์และค่านยิมของผู้น�าระดบัสูงและความพงึพอใจของบคุลากรสายวิชาการต่อการบริหารของคณะฯ มแีนวโน้มทีสู่งขึน้ ผลการด�าเนินการ

ตามตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงความส�าเร็จของวิสัยทัศน์มแีนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งในด้าน academic reputation, citation per paper, H-index 

ด้านความมัน่คงทางการเงนิและความส�าเรจ็ด้านการตลาด เช่น เงินรายได้จากค่าธรรมเนยีมและการบริการวิชาการ จ�านวนเงินเหลือจ่ายจาก

งบประมาณรายได้มแีนวโน้มทีด่ขีึน้อย่างต่อเน่ือง ร้อยละของนกัศึกษาต่างชาติระดบัปริญญาตรี โทและเอกทกุชัน้ปีในหลักสูตรนานาชาติมแีนวโน้ม

ทีส่งูขึน้ในทกุระดบั โดยปัจจบุนัมนีกัศกึษาต่างชาตจิาก 16 ประเทศทัว่โลกมาศึกษาท่ีคณะฯ และมผีูใ้ช้บริการวิชาการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ

จาก 29 ประเทศทัว่โลก นอกจากนัน้คณะฯ มผีลลพัธ์หลายเร่ืองท่ีดกีว่าคู่เทยีบ เช่น จ�านวนอาจารย์ทีด่�ารงต�าแหน่งศาสตราจารย์ ร้อยละของ

อาจารย์ทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอก ร้อยละของอาจารย์ท่ีมตี�าแหน่งทางวิชาการสูงขึน้ จ�านวนเงนิสนบัสนนุทนุวิจยัต่ออาจารย์ จ�านวนนกัศึกษาต่างชาติ

ในหลกัสตูรนานาชาต ิผลลพัธ์ดงักล่าวเอือ้ให้คณะฯ สามารถด�าเนนิการตามพันธกิจได้อย่างมัน่คง และสนบัสนุนการบรรลุวิสัยทศัน์ของคณะฯ
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