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วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 
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 จากสภาพปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ เช่น การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของประชากร วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญดังกล่าว จึงได้ท าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกปีงบประมาณ เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการปรับทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยฯให้เกิดความเข้มแข็ง มีความพร้อม มีศักยภาพสู่สากล และ
รองรับความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความท้าทาย
ต่างๆของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและสังคมโลก 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้แบบ ABCDE ได้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการด าเนินการ แผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) บทที่ 5 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และบทที่ 6 แนวทางการน า
แผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ที่จัดท าขึ้นนี้ จะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  ทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนช่วยให้บุคลากรของวิทยาลัยฯน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป 
 
 
 
 
 
                                                                           ( อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ) 
                                                                  คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือปรับทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ให้สามารถรองรับความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและ
อนาคต รวมถึงความท้าทายต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยและความท้าทายของโลก โดยอาศัยตัวแบบ 
ABCDE รายละเอียดดังนี้  
 

1. ขั้นตอนการเตรียมจัดท าแผน (A: Assessment) 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดท ายุทธศาสตร์ฯ เพ่ือด าเนินการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในที่เป็นข้อมูลการด าเนินงานข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินต่างๆ เช่น 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การตรวจประเมินติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของวิทยาลัยฯ 
เป็นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 และการเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้
หรือเกณฑ์การประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น ผู้บริหารระดับ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ระบุปัจจัยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ และผู้บริหารระดับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้ระบุปัจจัยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
ภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
 

2. ขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพในปัจจุบันของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (B: Baseline) 
 ผู้บริหารและบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จ านวน 30 คน ได้ประเมินค่าคะแนนน้ าหนักปัจจัย
ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในกรอบของตัวแบบ SWOT สี่หมวดหมู่ 
ปรากฏผลประเมินค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญสูงสุดของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ ในแต่ละหมวดหมู่ ดังนี้ 
 จุดแข็ง (Strengths : S) ทั้งหมด 9 ปัจจัย ค่าน้ าหนักคะแนนความส าคัญของปัจจัยจุดแข็ง 5 ล าดับแรก 
ได้แก่ 
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
 1. มีการจัดงบประมาณส าหรับอุปกรณ์ใน LAB หนังสือ ต ารา ส าหรับการเรียนการสอนเพ่ิมทุกปี 
 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นผู้น าในการน าความรู้
ใหม่ๆ มาให้อาจารย์ 
 3. สถานประกอบการโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชนต้องการนักศึกษาที่จบเข้ามาท างานทันที 
 4. เป็นคณะที่ทุกคนอยากเข้าศึกษาเพราะจบแล้วมีงานท ารายได้ดี 
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 5. มีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ 
2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (7 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
 1. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 2. สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. ควรมีการวางแผน การเขียนต ารา บทความเพ่ือเป็นงานที่มีชื่อเสียงของวิทยาลัย 
 4. บุคลากรบางส่วนท างานยังไม่เป็นระบบระเบียบ เรื่องการประชุม ไม่มีการเขียนรายงานการประชุม 
การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจน  
 5. ควรจัดท า job Description ของบุคลากรของแต่ละฝุายให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 
แต่ปัจจุบันยังไม่มี  
2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) (16ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
 1. นักศึกษาได้รับการพิจารณากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาก่อนสาขาอ่ืนๆ  
 2.เป็นสาขาท่ีขาดแคลน เป็นที่ต้องการของสังคมจ านวนมากอันดับ1 
 3.มีการให้ทุนการศึกษาในการน าเสนอผลงานวิจัย การเขียนผลงานในวารสารต่างประเทศ ท าให้สร้าง
แรงจูงใจให้คณาจารย์อยากท า 
 4.มีการน านักศึกษาไปฝึกท่ีแหล่งฝึกหลากหลาย ท าให้นักศึกษารู้และเข้าใจหลายบริบทของแต่ละแหล่ง 
 5.เป็นสาขาท่ีผู้เรียนเลือกเรียนเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 
2.2.4 ประเดน็ภัยคุกคาม (Threats : T) (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
 1. ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์และโปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนระบบให้ทันความต้องการ เกิดการใช้
งบประมาณท่ีค่อนข้างสูง 
 2. การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยโดยไม่มี year plan ท าให้กิจกรรมบางอย่างที่สาขาวิชา year plan ไว้
ล่วงหน้าต้องเปลี่ยนแปลง 
 3. มีการเปิดสถาบันการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรขึ้นใหม่จ านวนมาก 
 4. นักศึกษาไม่ได้อยู่หอภายใน (มหาวิทยาลัยไม่มีหอพัก) ท าให้ต้องอยู่หอนอกมหาวิทยาลัยเป็นอุปสรรค
ในการเดินทางมาเรียน การไปฝึกงานที่โรงพยาบาลไกลๆ 
 5. สถานที่ในการศึกษาคับแคบ ถ้ามีโรงพยาบาลเองในการขึ้นฝึกปฏิบัติจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพมากขึ้น 
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 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยใช้โปรแกรม Excel ของ
วิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา อยู่ในต าแหน่งรุก ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทราบต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงสถานการณ์โดย 
ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ในระดับการมุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ4) =สูง (ระดับ5) =สูงมาก) ดังนี้ 
จุดอ่อน 
 1. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(ระดับ5) 
 2. สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ5) 
 3. ควรมีการวางแผน การเขียนต ารา บทความเพ่ือเป็นงานที่มีชื่อเสียงของวิทยาลัย (ระดับ5) 
 4. บุคลากรบางส่วนท างานยังไม่เป็นระบบระเบียบ เรื่องการประชุม ไม่มีการเขียนรายงานการประชุม 
การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจน (ระดับ4) 
 5. ควรจัดท า job Description ของบุคลากรของแต่ละฝุายให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน 
แต่ปัจจุบันยังไม่มี (ระดับ4) 
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อุปสรรค 
 1. ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์และโปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนระบบให้ทันความต้องการ เกิดการใช้
งบประมาณท่ีค่อนข้างสูง(ระดับ5) 
 2. การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยโดยไม่มี year plan ท าให้กิจกรรมบางอย่างที่สาขาวิชา year plan ไว้
ล่วงหน้าต้องเปลี่ยนแปลง(ระดับ5) 
 3. มีการเปิดสถาบันการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรขึ้นใหม่จ านวนมาก(ระดับ5) 
 

 จากการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสที่เป็นภัยคุกคามดังกล่าวข้างต้น 
สามารถปรับปรุงต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ไปอยู่ในต าแหน่ง “รุก” ดังภาพขา้งล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขั้นตอนการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ (C: Component) 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้มีการประชุมผู้บริหารเพ่ือระดมสมองความคิดเห็นเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ คา่นิยมหลัก เปูาประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนที่ยุทธศาสตร์ ในครั้งการประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกิจกรรม/โครงการในการ
ขับเคลื่อนวิทยาลัยไปสู่ความส าเร็จ 
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4. ขั้นตอนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (D: Drive) 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการวางแผนของ
หน่วยงาน เพ่ือระดมสมองความคิดเห็นเพ่ือก าหนดกิจกรรม/โครงการในการขับเคลื่อนวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ ไปสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก เปูาประสงค์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ และมีคณะกรรมก ารทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้รวบรวมและสรุปเป็น (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560– 2564) และแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้สรุปแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) หลังจากรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายละเอียดดังนี้ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 
 

พันธกิจ (Mission) 
 ผลิตบัณฑิต (Educate) จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มีความรู้
ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพและการด าเนินชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการท างานในระดับสากล มีจิตส านึก
ในการให้บริการ (Service-Minded) และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ 
 วิจัย  (Research) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 
 บริการวิชาการ (Academic and Community Services) ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน
โรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม  
 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture Conservation ) อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ภารกิจหลัก (Core Tasks) 
 1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
เพ่ือด าเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ 
 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
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 3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล และ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ 
 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

เสาหลัก (Pillar) 
  1) ความรู้ (Knowledge)  
  2) คุณธรรม (Moral)  
  3) เครือข่าย (Partnership / Cooperation)  
  4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
  5) ความเป็นแบบอย่างท่ีดีของวิชาชีพ (Professional Role Model)  
 

วัฒนธรรม (Culture) 
 ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส  
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition) 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 
 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 
 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้ 
 จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งท าความดีที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 
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นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ 
โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 SMART เป็นค่านิยมหลักขององค์กรในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  S = Smart Students: คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
ในการปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี 
  M = Smart Management : มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหาร
จัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล   
  A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ 
และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้  
  R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการท าวิจัย และ/หรือน าผลการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร 
  T = Smart Technology & Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการด ารง
ตน 
 

ค าขวัญ / ผลลัพธ์ (MOTTO / Slogan) ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คือ 
CNHSSRU ซึ่งมีความหมายว่า 
  Courage หมายความว่า มีความกล้าหาญ 
  Noble  หมายความว่า มีความรู้ 
  Honour  หมายความว่า มีเกียรติยศ 
  Smart  หมายความว่า มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ 
  Spirit  หมายความว่า มีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
  Responsibility หมายความว่า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย 
  Unity  หมายความว่า มีความสามัคคี ในหมู่คณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 (Strategic Thrusts)  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ คือ คุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สามารถสรุปจ านวน
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดแผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/ กิจกรรม ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/
กลยุทธ์ 

โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 11 24 30 32 
2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทาง
ปัญญา 

7 10 10 10 

3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 5 6 6 7 
4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 5 5 7 7 

รวม 28 45 53 56 
 

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 4 
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 ทั้งนี้เพ่ือให้การน าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจัดสรร
งบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 52,749,900 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 21,632,000 บาท เงินนอก
งบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 31,117,900 บาท เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ 
ของวิทยาลัยฯ ที่ก าหนดไว้ไปสู่เปูาหมายตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ต่อไป ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 
เงินนอกงบประมาณ 

(เงนิรายได้) 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

21,632,000.00 5,977,704.00 27,609,704 

2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

- 260,000.00 260,000.00 

3 สร้างความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงเครือข่าย 

- 465,000.00 465,000.00 

4 ขยายการยกย่องระดับ
นานาชาติ 

- 139,700.00 139,700.00 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ - 24,275,496.00 24,275,496.00 
รวม 21,632,000.00 31,117,900.00 52,749,900.00 

 
แนวทางการด าเนินการ 
 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง การแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
 1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อม
ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่
เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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  1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 
  1.3 ส่งเสริมให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงาน
ของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 
  1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กรทั้ง
ระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สู่การ
ประเมินผลงาน 
  1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ผ่านสื่อภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 
  2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 
  1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
  2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
  3) แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย 
  4) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
  5) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  
  6) แผนพัฒนาบุคลากร 
  7) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์  
  9) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
  10) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
  11) แผนบริหารความเสี่ยง 
  12) แผนการจัดการความรู้ 
  13) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
  14) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
  15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  
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  16) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  17) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ  
 

  2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ
สร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 
  2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไก
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีตั้งเปูาหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วม 
รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน 
ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่จุดมุ่ งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้ง
ไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
สื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 
 2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมา
แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน (ชื่อหน่วยงาน) ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของแต่
ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกัน
และกัน  
 5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 
 เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ แล้ว จะต้องวางระบบที่
จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเปูาประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือช่วยให้ทราบ
ถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพ่ือให้
สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 
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 1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุปบทเรียน
และข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
เป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ให้
ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการจัดท ารายงาน
ผลงานประจ าปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือ
เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนดระยะเวลาการ
ติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
 5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพ่ือเชื่อมโยงกับผลงาน
ในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล 
 
 
 

    วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
    กันยายน  พ.ศ. 2559 
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 3.11 แผนที่ ยุ ท ธศ าสตร์ วิ ท ย าลั ยพยาบาลและสุ ขภ าพประจ าปี งบประมาณ  

พ.ศ. 2560-2564 
24 

บทที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 25 
บทที่ 5 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 34 
บทที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 42 
ภาคผนวก  
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

 2. ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์  
 3. ประมวลภาพกิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

 4. รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ 

 

 5. บันทึกข้อความ  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 
 ความเป็นมาของการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการ
บริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนด ประเทศไทยจึงได้ด าเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีเปูาหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
ซึ่งการที่จะบรรลุตามเปูาหมายนั้นได้จะต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือให้บริการทางสาธารณสุขให้มีจ านวน
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบาย
ของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอภาค
ของประชาชน ในการได้รับการบริการสุขภาพ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาประเทศต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยคณะกรรมการมีหน้าที่วางแผนและก าหนดทิศทางในการเปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ 
และด าเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดท าหลักสูตร ด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
การเปิดสอนและการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  
 คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมวิพากษ์หลักสูตร 2 ครั้ง โดย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และน าเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2550 และอนุมัติการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2550 ต่อมาสภา
มหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ และสภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาและให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 
 ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นปีแรก 
โดยรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก จ านวน 80 คน  
 - ปีที่เปิดด าเนินการหลักสูตรครั้งแรก : ปีการศึกษา 2550 (หลักสูตร พ.ศ. 2550) 
 - หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555 
 



 

2 

1.2 โครงสร้าง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สาขาวิชา 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 1 1 1 
 

 1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2556  ปีการศึกษา 2557  ปีการศึกษา 2558  ปีการศึกษา 2559 

สาขาวิชา ปกติ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 474 - 474 465 - 465 475 - 475 475 - 475 

รวมท้ังสิ้น 474 - 474 465 - 465 475 - 475 475 - 475 
 

 1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

สาขาวิชา  
ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 117 - 117 115 - 115 119 - 119 
รวมทั้งสิ้น 117 - 117 115 - 115 119 - 119 

 

 1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558 

การมีงานท า ร้อยละ 97.22 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของ ก.พ. ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.26 4.56 4.49 4.44 
 

 1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 
จ านวน 

 
สาขา 

ปีงบประมาณ  
2556 

ปีงบประมาณ 
2557 

ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช้ ผลงาน น าไปใช้ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 14 11 11 6 18 15 16 16 

รวมทั้งสิ้น 14 11 11 6 18 15 16 16 
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 1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

สาขาวิชา 
จ านวนโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ปีงบประมาณ
2556 

ปีงบประมาณ
2557 

ปีงบประมาณ
2558 

ปีงบประมาณ
2559 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 14 13 14 18 

รวมทั้งสิ้น 14 13 14 18 
 

 1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 
จ านวนโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ
2556 

ปีงบประมาณ
2557 

ปีงบประมาณ
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 16 16 16 9 
รวมทั้งสิ้น 16 16 16 9 

 

 1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 
  1.4.8.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา 
 ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต - 49 10 59 - 50 10 60 5 35 8 48 

รวมทั้งสิ้น - 49 10 59 - 50 10 60 5 35 8 48 

หมายเหตุ : นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อด้วย      ข้อมูล ณ วันที่  25  พฤษภาคม  2559 
   

  1.4.8.2 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 49 4 6 59 50 4 6 60 40 3 5 48 

รวมทั้งสิ้น 49 4 6 59 50 4 6 60 40 3 5 48 

        ข้อมูล ณ วันที่  25  พฤษภาคม  2559 
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  1.4.8.3 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 8 5 - 13 9 5 - 14 10 5 - 15 

รวมทั้งสิ้น 8 5 - 13 9 5 - 14 10 5 - 15 

       ข้อมูล ณ วันที่  25  พฤษภาคม  2559 
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1.5 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

กิจกรรม  ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

1. วิทยาลัยฯ เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 
- 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ก.พ. 2559 

2.วิทยาลัยฯ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมาณการรายรับฯ   มี.ค. 2559 

3. วิทยาลัยฯ จัดท าประมาณการรายรับประจ าปี (เงินนอกงบประมาณ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 - 2564 

 มี.ค. 2559 

4. วิทยาลัยฯ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ  

มี.ค. - เม.ย. 2559 

5. วิทยาลัยฯ เข้าร่วมรับฟังการจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และกรอบวงเงินการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย (เงนินอกงบประมาณ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 พ.ค. 2559 

6. วิทยาลัยฯ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   พ.ค. 2559 

7. วิทยาลัยฯ น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ  

ก.ค. 2559 

8. วิทยาลัยฯ น าข้อเสนอแนะที่ได้จากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานมาปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  

 ก.ค. 2559 

9.วิทยาลัยฯ เสนอแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ก.ย. 2559 

10. วิทยาลัยฯ ก าหนดช่องทางการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมแผนปฏิบัติการด้านต่างๆ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ก.ย. - ต.ค. 2559 
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ส่วนที ่2 การวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
 เพ่ือทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพโดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis 
 

 2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 
 เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
  Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 
เหมาะสมดีหรือไม่ 
  Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 
  System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 
  Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 
  Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 
  Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
  Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กร
เข้มแข็งหรืออ่อนแอ 
 

 2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 
 เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 
(Threats) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST 
Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
  P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี
ผลกระทบกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
  E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
  S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มีต่อวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
  T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ 
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2.2 ประเด็นปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายในหน่วยงานเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

 2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)(9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
  1. มีการประชุมเพื่อท าแผนจัดการเรียนการสอน/ประเมินผล/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  2. มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีอย่างต่อเนื่อง 
  3. .มีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ  
  4. เป็นคณะที่ทุกคนอยากเข้าศึกษาเพราะจบแล้วมีงานท ารายได้ดี 
  5. สถานประกอบการโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชนต้องการนักศึกษาที่จบเข้ามาท างานทันที 
  6. มีแหล่งฝึกท่ีหลากหลาย ท าให้นักศึกษารับความรู้และปรับตัวได้เหมาะสม  
  7. สถานที่ตั้งวิทยาลัยอยู่กลางใจเมือง สะดวกในการเดินทาง 
  8. มีการจัดงบประมาณส าหรับอุปกรณ์ใน LAB หนังสือ ต ารา ส าหรับการเรียนการสอนเพิ่มทุกปี 
  9. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นผู้น าในการน า
ความรู้ใหม่ๆ มาให้อาจารย์ 
 

 2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)(7 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
  1. สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนของอาจารย์ประจ า 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2. บุคลากรบางส่วนท างานยังไม่เป็นระบบระเบียบ เรื่องการประชุม ไม่มีการเขียนรายงานการ
ประชุม การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจน 
  3. จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  4. ควรมีการวางแผน การเขียนต ารา บทความเพ่ือเป็นงานที่มีชื่อเสียงของวิทยาลัย 
  5. ควรจัดท า job Description ของบุคลากรของแต่ละฝุายให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ทั่วกัน แต่ปัจจุบันยังไม่มี 
  6. ห้ององเรียนมีน้อย อุปกรณ์ช ารุดบ่อย แอร์ไม่เย็น ห้องพักอาจารย์แออัด 
  7. แผนนโยบาย/แผนปฏิบัติการไม่นิ่งมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
 2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นสาขาท่ีขาดแคลน เป็นที่ต้องการของสังคมจ านวนมากอันดับ1 
  2. วิทยาลัยมีทุนสนับสนุนให้อาจารย์อบรม/ศึกษาต่อ/วิจัย/บริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
  3. นักศึกษาได้รับการพิจารณากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาก่อนสาขาอ่ืนๆ  
  4. ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการและท าวิจัย 
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  5. เป็นสาขาท่ีผู้เรียนเลือกเรียนเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 
  6. มีการให้ทุนการศึกษาในการน าเสนอผลงานวิจัย การเขียนผลงานในวารสารต่างประเทศ ท าให้
สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์อยากท า 
  7. มีการน านักศึกษาไปฝึกที่แหล่งฝึกหลากหลาย ท าให้นักศึกษารู้และเข้าใจหลายบริบทของแต่ละแหล่ง 
  8. มีงบประมาณสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ 
  9. มีโอกาสมากมายที่จะให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อหรือท าวิจัย 
  10. ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์จากรัฐบาล 
  11. ได้แหล่งฝึกท่ีหลากหลาย ท าให้นักศึกษามีโอกาสมากในการได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ 
  12. มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
  1. จากจุดอ่อนต่างๆ ท าให้การท างานไม่มีระบบ ขาดประสิทธิภาพได้ผลงานไม่ตรงตามเปูาหมาย
งานไม่มีประสิทธิภาพ 
  2. มีการเปิดสถาบันการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรขึ้นใหม่จ านวนมาก 
  3. ไม่มีโรงพยาบาลในสังกัดของวิทยาลัยเอง 
  4. การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยโดยไม่มี year plan ท าให้กิจกรรมบางอย่างที่สาขาวิชา year 
plan ไว้ล่วงหน้าต้องเปลี่ยนแปลง 
  5. สถานที่ในการศึกษาคับแคบ ถ้ามีโรงพยาบาลเองในการขึ้นฝึกปฏิบัติจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพมากขึ้น 
  6. นักศึกษาไม่ได้อยู่หอภายใน (มหาวิทยาลัยไม่มีหอพัก) ท าให้ต้องอยู่หอนอกมหาวิทยาลัย 
เป็นอุปสรรคในการเดินทางมาเรียน การไปฝึกงานที่โรงพยาบาลไกลๆ 
  7. กิจกรรมพิเศษค่อนข้างมาก 
  8. นักศึกษาไม่สนใจวิชาการ ไม่เห็นความส าคัญของการเรียน 
  9. ต้นทุนทางวิชาการนักศึกษามีน้อยขาดความกระตือรือร้น 
  10. การงดการเรียนการสอนกะทันหัน กระทบการวางแผนเวลาทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่สอน 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 2.3.1ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
 จากรูปสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หลังจากใส่
คะแนนประเมินแล้ว อยู่ในต าแหน่ง “รุก” 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              

1 061นักศึกษาได้รับการพจิารณากองทุนกูย้ืมเพือ่การศึกษากอ่นสาขาอืน่ๆ 2.61        

2 059เป็นสาขาท่ีขาดแคลน เป็นท่ีต้องการของสังคมจ านวนมากอนัดับ12.21        O

 3 064 มกีารให้ทุนการศึกษาในการน าเสนอผลงานวจิัย การเขียนผลงานในวารสารต่างประเทศ ท าให้สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์อยากท า1.18         4 061นักศึกษาได้รับการพจิารณากองทุนกูย้ืมเพือ่การศึกษากอ่นสาขาอืน่ๆ 

 ลั 4 059เป็นสาขาท่ีขาดแคลน เป็นท่ีต้องการของสังคมจ านวนมากอนัดับ1

รวม 5 064 มกีารให้ทุนการศึกษาในการน าเสนอผลงานวจิัย การเขียนผลงานในวารสารต่างประเทศ ท าให้สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์อยากท า

5 065มกีารน านักศึกษาไปฝึกท่ีแหล่งฝึกหลากหลาย ท าให้นักศึกษารู้และเข้าใจหลายบริบทของแต่ละแหล่ง

1 แกไ้ข-->040จ านวนผลงานวจิัยท่ีได้รับการตีพมิพใ์นระดับชาติและนานาชาติยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน2.64          วท.พยาบาลและสุขภาพ 1 008มกีารจัดงบประมาณส าหรับอปุกรณ์ใน LAB หนังสือ ต ารา ส าหรับการเรียนการสอนเพิม่ทุกปี4.03        3 063เป็นสาขาท่ีผู้เรียนเลือกเรียนเป็นอนัดับ 1 ของประเทศ

2 แกไ้ข-->038สัดส่วนคุณวฒิุของอาจารย์ประจ าท่ีมคุีณวฒิุปริญญาเอก และสัดส่วนของอาจารย์ประจ า
ท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน1.25          เปน็สถาบนัการศึกษาท่ีบริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบณัฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม2 009 ผู้บริหารมวีสัิยทัศน์ท่ีกวา้งไกล มคีวามรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นผู้น าในการน าความรู้ใหม่ๆ  มาให้อาจารย์3.89        0 068ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์จากรัฐบาล

3 แกไ้ข-->041ควรมกีารวางแผน การเขียนต ารา บทความเพือ่เป็นงานทีม่ชีื่อเสียงของวทิยาลัย0.56          1) พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการผลิตบณัฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพใหม้ีคุณภาพ
2) วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) ใหบ้ริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแกชุ่มชนและสังคม เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
4) อนุรักษ์ ส่งเสริมการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร ประชาสัมพันธ์ พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล3 005สถานประกอบการโรงพยาบาลท้ังรัฐบาลและเอกชนต้องการนักศึกษาท่ีจบเข้ามาท างานทันที3.65        0 066มงีบประมาณสนับสนุนพฒันาอาจารย์                                     

จ านวนผู้ประเมิน= 30        S

รวม รวม 5 008มกีารจัดงบประมาณส าหรับอปุกรณ์ใน LAB หนังสือ ต ารา ส าหรับการเรียนการสอนเพิม่ทุกปี

5 009 ผู้บริหารมวีสัิยทัศน์ทีก่วา้งไกล มคีวามรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นผู้น าในการน าความรู้ใหม่ๆ  มาให้อาจารย์

 1 พลิก-->097ความทันสมยัของเคร่ืองมอื อปุกรณ์และโปรแกรมต้องปรับเปล่ียนระบบให้ทันความต้องการ เกดิการใช้งบประมาณท่ีค่อนข้างสูง0.88        4 005สถานประกอบการโรงพยาบาลท้ังรัฐบาลและเอกชนต้องการนักศึกษาทีจ่บเข้ามาท างานทันที

2 พลิก-->098 การจัดกจิกรรมของวทิยาลัยโดยไมม่ ีyear plan ท าให้กจิกรรมบางอย่างท่ีสาขาวชิา year plan ไวล่้วงหน้าต้องเปล่ียนแปลง0.59         5 004เป็นคณะท่ีทุกคนอยากเข้าศึกษาเพราะจบแล้วมงีานท ารายได้ดี

 3 พลิก-->096 มกีารเปิดสถาบันการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรขึ้นใหมจ่ านวนมาก0.38         5 003มงีบประมาณทีเ่พยีงพอในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน การจัดกจิกรรมต่างๆ

0 006มแีหล่งฝึกท่ีหลากหลาย ท าให้นักศึกษารับความรู้และปรับตัวได้เหมาะสม 

รวม 0 002มกีจิกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นการพฒันาทักษะในการใช้ภาษาองักฤษให้กบันักศึกษาทุกชั้นปีอย่างต่อเนื่อง

WT
:1

SO

พนัธกจิ:

54.61

-3.94

204.95             

-1.70 25/5/2559 0:00

25.09

ชื่อ:

วสัิยทัศน์
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2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน จ านวน 5 ประเด็น (ระดับ4) =สูง (ระดับ5) 

=สูงมาก) ดังนี้ 
 ล าดับที่ 040 จ านวนผลงานวจิัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ระดับ5) 
 ล าดับที่ 038 สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ5) 
 ล าดับที่ 041 ควรมีการวางแผน การเขียนต ารา บทความเพ่ือเป็นงานที่มีชื่อเสียงของวิทยาลัย (ระดับ5) 
 ล าดับที่ 039บุคลากรบางส่วนท างานยังไม่เป็นระบบระเบียบ เรื่องการประชุม ไม่มีการเขียนรายงานการ
ประชุม การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจน (ระดับ4) 
 ล าดับที่ 042 ควรจัดท า job Description ของบุคลากรของแต่ละฝุายให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้
ทราบทั่วกัน แต่ปัจจุบันยังไม่มี (ระดบั4) 

 

 
 
จากรูปสรุปได้ว่าจากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้นแล้วนั้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อยู่ในต าแหน่ง “รุก” 
 

059เปน็สาขาท่ีขาดแคลน เปน็ที่ต้องการของสังคมจ านวนมากอนัดับ10

                                                                                                                                              0

0

0

0

1 061นักศึกษาได้รับการพจิารณากองทุนกูย้ืมเพือ่การศึกษากอ่นสาขาอืน่ๆ 2.61        0

2 059เป็นสาขาทีข่าดแคลน เป็นท่ีต้องการของสังคมจ านวนมากอนัดับ12.21        0

 3 064 มกีารให้ทุนการศึกษาในการน าเสนอผลงานวจิัย การเขียนผลงานในวารสารต่างประเทศ ท าให้สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์อยากท า1.18         0

 ลั
รวม

1 แกไ้ข-->040จ านวนผลงานวจิัยท่ีได้รับการตีพมิพใ์นระดับชาติและนานาชาติยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน2.64          วท.พยาบาลและสุขภาพ 1 008มกีารจัดงบประมาณส าหรับอปุกรณ์ใน LAB หนังสือ ต ารา ส าหรับการเรียนการสอนเพิม่ทุกปี4.03        

2 แกไ้ข-->038สัดส่วนคุณวฒิุของอาจารย์ประจ าท่ีมคุีณวฒิุปริญญาเอก และสัดส่วนของอาจารย์ประจ า
ท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการยังไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน1.25          เปน็สถาบนัการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบณัฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม2 009 ผู้บริหารมวีสัิยทัศน์ท่ีกวา้งไกล มคีวามรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นผู้น าในการน าความรู้ใหม่ๆ  มาให้อาจารย์3.89        

3 แกไ้ข-->041ควรมกีารวางแผน การเขียนต ารา บทความเพือ่เป็นงานท่ีมชีื่อเสียงของวทิยาลัย0.56          1) พฒันาการจัดการศึกษาด้านการผลิตบณัฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพใหม้ีคุณภาพ
2) วจิัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) ใหบ้ริการวชิาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแกช่มุชนและสังคม เพือ่พฒันา คุณภาพชวีติของชมุชนและสังคม
4) อนุรักษ ์ส่งเสริมการพฒันาภาพลักษณ์ขององค์กร ประชาสัมพนัธ ์พฒันาและท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม
5) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล3 005สถานประกอบการโรงพยาบาลท้ังรัฐบาลและเอกชนต้องการนักศึกษาทีจ่บเข้ามาท างานทันที3.65        

จ านวนผู้ประเมิน= 30                  

รวม รวม

 1 พลิก-->097ความทันสมยัของเคร่ืองมอื อปุกรณ์และโปรแกรมต้องปรับเปล่ียนระบบให้ทันความต้องการ เกดิการใช้งบประมาณท่ีค่อนข้างสูง0.88        

2 พลิก-->098 การจัดกจิกรรมของวทิยาลัยโดยไมม่ ีyear plan ท าให้กจิกรรมบางอย่างท่ีสาขาวชิา year plan ไวล่้วงหน้าต้องเปล่ียนแปลง0.59         
 3 พลิก-->096 มกีารเปิดสถาบันการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรขึ้นใหมจ่ านวนมาก0.38         

รวม

WT
:1

หน่วยงานตอบสนองระดับใด (1= น้อยอยา่งยิง่ ……. 5=มากอยา่งยิง่) 0 คือ ปัจจยัน้ันไม่มีผลต่อองค์การ หน่วยงานตอบสนองระดับใด (1= น้อยอยา่งยิง่ ……. 5=มากอยา่งยิง่) 0 คือ ปัจจัยน้ันไม่มีผลต่อองค์การ

องค์การตอบสนองประเด็นใดให้ใส่ การตอบสนองในระดับ 1-5 หน้าข้อนั้น องค์การตอบสนองประเด็นใดให้ใส่ การตอบสนองในระดับ 1-5 หน้าข้อนั้น

204.95             

-1.70 25/5/2559 0:00

25.09

ชื่อ:

วสัิยทศัน์

SO

พนัธกจิ:

54.61

-3.94
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม 
(Smart Archetype  University of the Society) 

 ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี
ผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 หมายเหตุ : แม่แบบที่ดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ท าดี พูดดี แต่งกายดี 
 M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี 
รับผิดชอบต่อสังคม ท าดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 
 A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และน าไปใช้
ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการน าเสนอที่ดี 
 R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม และ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการน าเสนอที่ดี 
 T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบในการคิดดีและท าดี 
 

จุดประสงค์ (Purpose) 
 1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic) 
 2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Academic research with creative and 
innovative concept) 
 3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม (Academic works with respond and resolve the 
social problems) 
 4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา (Arts and culture based on Suan 
Sunandha Heritage) 
 

พันธกิจ (Mission) 
 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง
ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ 
มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 
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 2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่
สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพ่ือความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทาง
วิชาการท่ีอุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 
 3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่
ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 
 4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ
มนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 
 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า  (Produce graduates with front row quality) 
 2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic 
services and transfer technology to communities and international society) 
 3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (Conserve and develop services 
provision as the Center for Arts and Culture Service Center) 
 4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct research, create innovation and develop 
knowledge for society) 
 5) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียน (Establish network with outstanding 
universities in ASEAN) 
 6) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ (Employ modern management system 
for versatility) 
 

เสาหลัก (Pillar) 
 1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  
 2) คุณธรรม (Morality)  
 3) เครือข่าย (Partnership)  
 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
 5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564)  (The Policy on 
University's Management and Development) 
 มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  
 1.นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
  1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่
ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 
  2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพ่ือน าไปสู่ความ
ผาสุกและคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 
  4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและ
ผลงานวิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 2.นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 
  1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันท้ังในระดับประเทศและระดับสากล 
  2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 
  3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศเพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 
  4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ด ี
  5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับที่ดี สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์
ที่ศึกษา 
 3.นโยบายด้านการวิจัย 
  1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้จริง 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
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  3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ
สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
 4.นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
  1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน 
  2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 
  3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 
 5.นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 
  2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
  3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
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เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ เปูาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
เปูาหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

เปูาหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่
สังคม 

เปูาหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่
หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เปูาหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
มหาวิทยาลัยฯ ได้น ายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มาจัดท าเป็น

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s Potential to 

Become Sustainable Specialist) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา (Produce, Publish and 

Publicize Academic Works and Intellectual Property) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย (Establish Network Relationship and 

Connection)   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition) 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะ
ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ      
2.จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 3. คะแนนเฉลี่ยการประกัน
คุณภาพภายในประจ าปี 4.ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ QS 5.จ านวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการ
ยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 6.ระดับความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจของสังคมท่ีมีต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 7.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 8.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและ
การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 9.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา 10.ระดับความเชื่อมั่น
และไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และ 11.ระดับ
คะแนนผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา มีเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
เพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.ระดับคะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 4.ระดับคะแนน
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เฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 5.จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 6.จ านวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 7.จ านวนฐานความรู้/
องค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการท้ังหมด 9.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 10.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังหมด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย มีเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 2.
จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการด าเนิน
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย และ 4.ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือที่ด าเนินการส าเร็จตามที่ก าหนด 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking (เทียบ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในเอเชีย) 
2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 4.ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 5.ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติเทียบกับนักศึกษาทั้งหมด 
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โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ 
และโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

แสดงจ านวนเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/กล

ยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 12 28 32 35 
2) สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทาง
ปัญญา 

10 16 13 14 

3) สร้างความสมัพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 5 6 7 8 
4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 7 10 14 14 

รวมท้ังสิ้น 34 60 66 71 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
3.1วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและ

สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 
 

3.2 พันธกิจ (Mission) 
ผลิตบัณฑิต  (Educate) จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่

มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการ
ด าเนินชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท างาน
ในระดับสากล มีจิตส านึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ 

วิจัย  (Research) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาล
และสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 

บริการวิชาการ 
(Academic and Community 

Services) 

ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายการดูแล 
ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม  

ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
(Arts and Culture Conservation ) 

อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

3.3 ภารกิจหลัก (Core Tasks) 
 1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ 

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ เพื่อด าเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ 

 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
 3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการ

พยาบาล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
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3.4 เสาหลัก (Pillar) 
 1) ความรู้ (Knowledge)  
 2) คุณธรรม (Moral)  
 3) เครือข่าย (Partnership / Cooperation)  
 4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
 5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model)  

 

3.5 วัฒนธรรม (Culture) 
ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส  
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition) 

 

3.6 อัตลักษณ์ (Identity) 
 “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 
 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 
 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะ

และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้ 

 จติสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งท าความดีที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 
 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่สืบสานความเป็นวังสวนสุนันทา เน้นการอนุรักษ์ 

โบราณสถาน และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่

ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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 3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
SMART เป็นค่านิยมหลักขององค์กรในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
S = Smart Students: คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ

ปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี 
M = Smart Management : มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการ

องค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล   
A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และ

สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้  
R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการท าวิจัย และ/หรือน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้

ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร 
T = Smart Technology & Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการด ารงตน 
 

3.9 ค าขวัญ / ผลลัพธ์ (MOTTO / Slogan) ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ คือ 
CNHSSRU ซึ่งมีความหมายว่า 

 Courage หมายความว่า มีความกล้าหาญ 
 Noble  หมายความว่า มีความรู้ 
 Honour หมายความว่า มีเกียรติยศ 
 Smart  หมายความว่า มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ 
 Spirit  หมายความว่า มีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
 Responsibility หมายความว่า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย 
 Unity  หมายความว่า มีความสามัคคี ในหมู่คณะ 
 

3.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2560 (Strategic Thrusts)  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 
 

 
 



3.11 แผนทีย่ทุธศาสตร์วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560-2564

วิสัยทัศน ์: เป็นสถาบนัการศกึษาทีบ่รหิารจัดการการศกึษา และการผลติบณัฑติดา้นการพยาบาลและสขุภาพใหม้คีณุภาพตามมาตรฐานสากล และมคีณุธรรม 

พันธกิจ : ผลติบณัฑติดา้นการพยาบาลและสขุภาพใหม้คีณุภาพตามมาตรฐานสากล และมคีณุธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิผล 

เป้าประสงค์เชิงคุณภาพการ
ให้บริการ 

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์เชิงการ
พัฒนาองค์การ 

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน 

สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และ
สิทธิทางปัญญา 

สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

1 2 3 4 

CNHSSRU 

1.1 วิทยาลัยฯเอตทัคคะที่มีความย่ังยืน และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1.2 สังคมเชื่อมั่นและไว้วางใจในการด าเนินการตาม
พันธกิจของวิทยาลัย 
1.3 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวทิยาลัย     1.4 
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจต่อ
ระบบบริหาร 

2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และ
บริการวิชาการแก่สังคม 
2.5 วิทยาลัยฯมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของแหล่งทุน 

2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาต ิและ
นานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ" 
2.7 วารสารวิชาการทีไ่ด้รับการยอมรบัในระดับชาติและ
นานาชาติ 
2.8 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการบริการวิชาการทีไ่ด้
มาตรฐาน และสอดรับกับความต้องการของสังคม" 

3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกดิ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัยฯ 

3.2 วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทีห่ลากหลายทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 
3.3 ความส าเร็จตามข้อตกลงความรว่มมือของเครอืขา่ย 

3.4 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับเครอืขา่ย 

3.5 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย 

4.1 วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาต ิ
4.2 ความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ 

4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวชิา 

4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อ
ความเป็นนานาชาต ิ

4.5 บุคลาการได้รับการยกระดับศักยภาพสู่ระดบั
นานาชาต ิ
4.6 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอน
ได้มาตรฐานสากล 
4.7 วิทยาลัยฯ มีการใช้เทคโนโลยีและเครือ่งมือต่างๆ 
ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลกัษณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.5 วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการการจัดการเรยีนสอนที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์ 
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของวทิยาลัยฯ 
1.6 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นทีย่อมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
1.7 วิทยาลัยฯ มีหลักสูตรเฉพาะที่สอดคล้องตามอตัลักษณข์อง
วิทยาลัยฯ 

1.8 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
1.9 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการท างาน 
1.10 วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานที่สอดคลอ้งตามหลกัธรรมภิบาล 
1.11 วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่
รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน 
1.12 วิทยาลัยฯ สามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพ่ือใช้ใน
การปฏิบัติ  ตามภารกิจ 

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่ก าหนด 
2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปไปใช้ประโยชน์ 
2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้ มีการจดอนุสิทธิบัตร 
สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา 

2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการรเิริม่สร้างสรรค์การบริการ
วิชาการ วิจัยและนวัตกรรมอย่างมปีระสิทธิภาพ 
2.10 วิทยาลัยฯ มีสิ่งอ านวยความสะดวก และฐานข้อมูล
วิจัยที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการส่งเสรมิงานวิจัย 
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1.1.1 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

หลักสูตร - - - 1 1

1.1.2 จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

หลักสูตร - - - - 1

1.1.3 คะแนนเฉล่ียการประกันคุณภาพภายใน
ประจ าปี

คะแนนเฉล่ีย 
 ≥4.20 ≥4.20 ≥4.20 ≥4.20 ≥4.20 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.1.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตาม
เกณฑ์ QS

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

≥ 20 ≥ 30 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 60 1.1.4.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนว
ทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใหเ้ปน็
ที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS
 World University Ranking

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และพัฒนา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.1.5 จ านวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยกย่องหรือ
ยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์

รางวัลต่อปี ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 1.1.5.1 สนับสนุนใหน้ักศึกษาส่งผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวด
ในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการสนับสนุนการส่งผลงานของ
นักศึกษาเข้าประกวด

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

คุณภาพบริการ 1.2.1.1 ส่งเสริมและเปดิโอกาสใหผู้้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ

โครงการสวนสุนันทาวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.2.1.2 สนับสนุนกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ
 และประเมินผลการปฏบิติัราชการ และเผยแพร่
ผลการด าเนินงานใหส้าธารณชนได้รับทราบ

โครงการจัดท า Good University 
Report (GUR)

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.2.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR: Corporate Social Responsibility) โดย
ผนึกก าลังร่วมกับศิษย์เก่า และภาคส่วนอื่นๆ

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR:
 Corporate Social Responsibility)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.3.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบณัฑิต ปริญญา
ตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ

ระดับคะแนน ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 1.3.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย
นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม
ร่วมสมัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.3.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
และการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ร้อยละ ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 ≥ 90 1.3.2.1 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อคาดการณ์
การเปล่ียนแปลง และความต้องการของ
ตลาดแรงงานในแต่ละสาขาอย่างต่อเนื่อง

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวโน้ม
ตลาดแรงงานของสาขา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.3 บณัฑิตมีคุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เปน็ที่

ยอมรับของผู้ใช้บณัฑิตและสังคม

ส่วนที ่4  
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยั่งยืน

มติิ เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับ หน่วยงานเจ้าภาพ

1.1 วิทยาลัยฯ เอตทคัคะที่มี
ความยั่งยืน และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.2 สังคมเชื่อมั่นและไว้วางใจใน
การด าเนินการตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

≥ 4.01 ≥ 4.01 ≥ 4.01ระดับความ
เชื่อมั่น

≥ 4.01 ≥ 4.01

ประสิทธิผล โครงการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
AUN-QA

1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วย
ระบบคุณภาพ

1.2.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมที่
มีต่อการด าเนินการตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย
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มติิ เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับ หน่วยงานเจ้าภาพ

1.3.3 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรง
สาขาวิชา

ร้อยละ ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 1.3.3.1 พัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงระหว่าง
นักศึกษาและผู้ใช้บณัฑิต

โครงการพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จากผู้ใช้
บณัฑิตหรือสถานประกอบการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.4.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของ
บคุลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการ
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

ระดับความ
เชื่อมั่น

≥4.10 ≥4.20 ≥4.30 ≥4.40 ≥4.51 1.4.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนา
คุณภาพการใหบ้ริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ

โครงการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเหน็
และค าชมเชย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.4.2 ระดับคะแนนผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัต
ลักษณ์

ระดับคะแนน ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 ≥4.51 1.4.2.1 ยกย่องต้นแบบบณัฑิตและศิษย์เก่าด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

โครงการ "รางวัลสวนสุนันทา" ส าหรับ
นักศึกษา และศิษย์เก่าที่เปน็แบบอย่างที่ดี

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

ประสิทธิภาพ 1.5.1.1 บรูณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรให้
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.5.1.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่มี
การบรูณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบณัฑิต
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และเจ้าของสถานประกอบการ (Flag.)

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.5.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน มุ่ง
ใหบ้ณัฑิตเปน็เจ้าของสถานประกอบการ หรือ
เจ้าของธุรกิจ

โครงการสร้างและบม่เพาะนักศึกษาให ้
“ออกตัว” (Start-up) เปน็เจ้าของ
กิจการ (Entrepreneur) ด้วยทกัษะคน
และสังคม (Soft Skills) ที่ผสานกับ
ทกัษะวิชาชีพ (Hard Skills) (Flag.)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.5.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเ้ปน็ไป
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนัน
ทาและมีคุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์
สวนสุนันทา

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.5.2.2 สร้างเครือข่ายสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษาและผู้ใช้บณัฑิต

โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษาและผู้ใช้บณัฑิต 
(Flag.)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีเว็บไซต์ใน
การจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 1.5.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์ประจ า
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดท าเว็บไซต์เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.6 หลักสูตรมีมาตรฐานเปน็ที่
ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ
บรูณาการ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทคัคะ 
(Flag.)

≥40 ≥40 ≥40

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.5 วิทยาลัยฯ มีการบรูณาการ
การจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้าง
คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์
 สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

1.6.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้
คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01

1.5.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาใหก้ับนักศึกษา

คะแนน ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25 ≥4.25

1.5.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บรูณา
การกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ร้อยละ ≥30 ≥40

≥70

1.4 ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมึความพึงพอใจต่อ
ระบบบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยและภาคภมูิใจ
ในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการพิชญพิจารณ์ 
(Peer review) จากเครือข่ายทั้งในระดับชาติ 
และนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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1.6.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อหลักสูตรทกุหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

คะแนนเฉล่ีย ≥4.01 ≥4.01 ≥4.01 ≥4.01 ≥4.01 1.6.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อน าไปสู่การปฏบิติั
โดยใช้วิธี Link, Share, Learn

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของนักศึกษา 
เพื่อน าไปสู่การปฏบิติั

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.7 วิทยาลัยมีหลักสูตรเฉพาะที่
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

1.7.1 จ านวนหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรเดิมที่
ได้รับการพัฒนาเปน็หลักสูตรอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

หลักสูตร - - ≥1 ≥1 ≥1 1.7.1.1 พัฒนาหลักสูตรอัตลักษณ์โดดเด่นของ
มหาวิทยาลัย อาท ิหลักสูตรชาววัง หลักสูตรการ
ดูแลผู้สูงวัย ฯลฯ รวมถึงหลักสูตรพหวุิทยาการ 
หรือสหวิทยาการใหม่ๆ ใหเ้ปน็ที่รู้จักของสังคม

โครงการพัฒนาหลักสูตรอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (Flag.)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

การพัฒนา
องค์การ

1.8.1 ร้อยละของบคุลากรสายวิชาการที่ได้รับการ
เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของ
ตนเอง

ร้อยละ ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 1.8.1.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรสายวิชาการ
ใหส้อดคล้องกับความจ าเปน็และความต้องการใน
แต่ละสาขา

โครงการพัฒนาบคุลากรสายวิชาการ คณบดีวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.8.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ

ร้อยละ
 ≥25 ≥30 ≥40 ≥50 ≥65 โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.8.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

ร้อยละ ≥30 ≥34 ≥38 ≥42 ≥45 โครงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คณบดีวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.8.4 ร้อยละของบคุลากรสายสนับสนุนวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจ าสายงาน

ร้อยละ ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 1.8.4.1 พัฒนาศักยภาพของบคุลากรสาย
สนับสนุนวิชาการใหส้ามารถปฏบิติังานได้อย่าง
มืออาชีพ

โครงการพัฒนาความพร้อมของบคุลากร
สายสนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้น

คณบดีวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.8.5 ร้อยละของบคุลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 1.8.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบ้คุลากรปฏบิติั
ตามจรรยาบรรณและระเบยีบข้อบงัคับในการ
ปฏบิติังาน

โครงการส่งเสริมการปฏบิติัตนใหเ้ปน็ไป
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณบดีวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.8.6 ร้อยละของบคุลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 1.8.6.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษใหก้ับ
บคุลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของบคุลากร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.9 บคุลากรมีคุณภาพชีวิตการ
ท างานที่ดีและอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ท างาน

1.9.1 ร้อยละเฉล่ียของความส าเร็จตามแนว
ทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ

ร้อยละ ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 1.9.1.1 เสริมสร้างใหม้หาวิทยาลัยเปน็องค์กรสุข
ภาวะ

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ
บคุลากรมหาวิทยาลัย

คณบดีวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.10.1 ระดับความเชื่อมั่นของบคุลากรต่อระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลของวิทยาลัยฯ

ระดับความ
เชื่อมั่น

≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 1.10.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับ
องค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการก ากับองค์การที่ดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.10.2 ร้อยละของประเด็นความเส่ียงที่ได้รับการ
ควบคุมและลดระดับความเส่ียงเทยีบกับประเด็น
ความเส่ียงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี

ร้อยละ 100 100 100 100 100 1.10.2.1 ส่งเสริมการจัดการความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตาม
พันธกิจหลักใหบ้รรลุเปา้หมาย

โครงการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.8 บคุลากรทกุระดับมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ มี
ทกัษะ ความรู้ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏบิติังาน

1.8.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหบ้คุลากรศึกษา
ต่อและเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ

1.10 วิทยาลัยฯ มีการ
บริหารงานที่สอดคล้องตาม
หลักธรรมภบิาล
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1.11.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้
เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการ Smart University (Through
 e-Campus) (Flag.)

คณบดีวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.11.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ภมูิ
ทศัน์ และการบริหารจัดการพื้นที่ที่เปน็มิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภมูิ
ทศัน์ที่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Flag.)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.12 วิทยาลัยฯ สามารถบริหาร
จัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้
ในการปฏบิติั  ตามภารกิจ

1.12.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการจัดหา
รายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่องบ
รายได้จากการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ

ร้อยละ ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 1.12.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้
ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเปน็ระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการ
วิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

1.11 วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่
 และส่ิงอ านวยความสะดวกที่
รองรับการด าเนินการตามพันธ
กิจได้อย่างครบถ้วน

1.11.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บคุลากรที่มี
ต่ออาคารสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวกของ
วิทยาลัยฯ

ระดับความ
พึงพอใจ

≥4.00≥4.00 ≥4.00 ≥4.00 ≥4.00
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ า และ/หรือนักวิจัยประจ า

ร้อยละ ≥30 ≥30 ≥30 ≥30 ≥30

2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง 
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า

ร้อยละ ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10

2.1.4 ระดับคะแนนเฉล่ียผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ระดับคะแนน ≥3.00 ≥3.00 ≥3.00 ≥3.00 ≥3.00

2.2.1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการ
น าไปใช้ประโยชน์

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้ มีการ
จดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.4.1.1 เปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ชุมชน

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้  (Flag.)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

2.4.1.2 ขยายศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน โครงการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

2.4.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ด าเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้น า
ชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด

ร้อยละ 10 10 10 10 10 2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้ร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้น าชุมชน

โครงการบริการวิชาการเพื่อการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจ า/หรือนักวิจัย

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทั้งหมด

ร้อยละ ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20

ประสิทธิภาพ 2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติ 
และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไก
ในการด าเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ระดับ
ความส าเร็จ

5 5 5 5 5 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ

โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร ่และสิทธิทางปญัญา

2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ได้ มีการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
หรือทรัพย์สินทางปัญญา

คุณภาพบริการ 2.4 มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการ
แก่สังคม

2.4.1 จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ

ฐานความรู้/
องค์ความรู้

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุน
งานวิจัย โดยอาศัยเครือข่าย

ประสิทธิผล 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่ก าหนด

2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ได้รับการน าไปไปใช้ประโยชน์

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาสังคม ชุมชน

2.5 วิทยาลัยฯมีงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อความต้องการของ
แหล่งทุน

5 5

ผลงาน

ผลงาน

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
หรือทรัพย์สินทางปัญญา

5

- 1 1 1 1

5 5

บาท ≥50,000 ≥50,000 ≥50,000 ≥50,000

14

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย โดยอาศัย
เครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

14 14 14

≥50,000

โครงการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร (Flag.) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

14

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัย
ประจ าให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและ/หรือ
นักวิจัยประจ าในระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัยเพื่อการพัฒนา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา
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 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564
มติิ เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับ หน่วยงานเจ้าภาพ

2.7.1 จ านวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 2 2 3 3 4

2.7.2 จ านวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ

วารสาร - - - - 1

2.8 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการ
บริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน และ
สอดรับกับความต้องการ
ของสังคม

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่ก าหนด

ระดับ
ความส าเร็จ

5 5 5 5 5 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่สอดคล้อง
กับความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

โครงการผลิตผลงานวิจัยด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (Flag.)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

2.10 วิทยาลัยฯ มีส่ิงอ านวยความ
สะดวก และฐานข้อมูลวิจัยที่เป็น
ประโยชน์และเอื้อต่อการส่งเสริม
งานวิจัย

2.10.1 จ านวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย คน/ปี ≥1,000 ≥1,000 ≥1,000 ≥1,000 ≥1,000 2.10.1.1 จัดหา และพัฒนาฐานข้อมูล ที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมงานวิจัย

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

การพัฒนาองค์การ 2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการ
ริเร่ิมสร้างสรรค์การบริการวิชาการ
 วิจัยและนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า/หรือนักวิจัย ที่มี
ผลงานวิจัย 

ร้อยละ 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

≥90/ปี ≥90/ปี ≥90/ปี ≥90/ปี ≥90/ปี
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 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564
มติิ เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับ หน่วยงานเจ้าภาพ

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์
ต่อวิทยาลัยฯ

ร้อยละ ≥20 ≥30 ≥40 ≥50 ≥60 3.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่าย

โครงการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการพัฒนาวิทยาลัยฯ

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

3.1.2 จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิทยาลัยฯ

เครือข่าย 1 1 1 1 1 3.1.2.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวิทยาลัยฯ ตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย บริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
เครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศ (Flag.)

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

3.2.1.2 ส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่งอาเซียน 
(ASEAN Academic Alliance: AAA)

โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการแห่ง
อาเซียน 
(ASEAN Academic Alliance: AAA) (Flag.)

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

3.3 ความส าเร็จตามข้อตกลงความ
ร่วมมือของเครือข่าย

3.3.1 ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือที่ด าเนินการ
ส าเร็จตามที่ก าหนด

ร้อยละ ≥20 ≥30 ≥40 ≥50 ≥60 3.3.1.1 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่าย

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความ
ร่วมมือของเครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

ประสิทธิภาพ 3.4 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการ/
กลไกในการแสวงหาความร่วมมือ
กับเครือข่าย

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกใน
การแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

ระดับ
ความส าเร็จ

5 5 5 5 5 3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และ
บริหารเครือข่าย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการเครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

การพัฒนาองค์การ 3.5 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่เครือข่าย

3.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการพัฒนา การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และนานาชาติ

ร้อยละ ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 3.5.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่เครือข่าย

คณบดีวิทยาลัยฯ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

ประสิทธิผล 3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
วิทยาลัยฯ

คุณภาพบริการ 3.2 วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและ
ต่างประเทศ

3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่มีต่อการ
ด าเนินกิจกรรมของวิทยาลัยฯ

3.2.1.1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและ
ต่างประเทศ

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืข่าย

ระดับความ
พึงพอใจ

≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51 ≥3.51
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 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564
มติิ เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับ หน่วยงานเจ้าภาพ

4.1.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย 
Webometrics Ranking

 - เทยีบกับมหาวิทยาลัยราชภฏัทั้งหมดในประเทศ
ไทย
 - เทยีบกับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย
 - เทยีบกับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในเอเชีย

ภายในอันดับ 
ภายในอันดับ 
ภายในอันดับ 

1

15

550

1

15

450

1

15

350

1

15

250

1

15

150

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งาน
สร้างสรรค์ ส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า

ร้อยละ - - ≥1 ≥2 ≥3 4.1.1.2 ส่งเสริมใหม้ีการแข่งขันทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประกวดผลงานวิชาการในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ  (Flag.)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

4.2 ความมีชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ
ใหบ้ริการของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 ≥60 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการ
บริการใหต้รงตามกลุ่มเปา้หมายทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Flag.) รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปล่ียนจ านวน
นักศึกษาต่างชาติ

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

4.3.1.2 สนับสนุนจัดท าความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถานประกอบการในระดับนานาชาติ

โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในระดับนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

4.3.1.3  จัดท าความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษานานาชาติ

โครงการสร้างความร่วมมือกับ
สถานศึกษา (มัธยมศึกษา) ในระดับ
นานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

4.4.1 จ านวนหลักสูตรใหม่ที่เปน็หลักสูตร
นานาชาติ

หลักสูตร - - 1 1 1 4.4.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เปน็หลักสูตร
นานาชาติ

โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

4.4.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่
เปน็ชาวต่างชาติเทยีบกับอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยทั้งหมด

ร้อยละ ≥2 ≥3 ≥3.5 ≥4 ≥5 4.4.2.1 สนับสนุนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ชาวต่างชาติเพื่อการเรียนการสอนและการ
ผลิตผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ

โครงการ(สรรหา/จัดหา/จ้าง)จัดจ้าง
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยชาวต่างชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
(U-Ranking)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

ประสิทธิภาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายใน
ที่สามารถตอบสนองต่อความ
เปน็นานาชาติ

ประสิทธิผล 4.1 มหาวิทยาลัยเปน็ที่รู้จักและ
ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนว
ทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใหเ้ปน็ที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ

คุณภาพบริการ 4.3 นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา
ต่อในสาขาวิชา

4.3.1 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติเทยีบกับ
นักศึกษาทั้งหมด

ร้อยละ ≥0.5 ≥1 ≥1.5 ≥2 ≥3
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 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564
มติิ เป้าประสงค์ ตวัชี้วัด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ ผู้ก ากับ หน่วยงานเจ้าภาพ

4.5.1.1 สนับสนุนการสรรหาบคุลากรสาย
วิชาการที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

โครงการสรรหาคนเก่ง คนเด่นนานาชาติ คณบดีวิทยาลัยฯ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

4.5.1.2 สร้างต้นแบบเพื่อพัฒนาบคุลากรสาย
วิชาการใหม้ีชื่อเสียงระดับนานาชาติ

โครงการสร้างต้นแบบพัฒนาบคุลากร
สายวิชาการสู่นานาชาติ

คณบดีวิทยาลัยฯ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

4.6 ระบบสนับสนุนการศึกษา/
การจัดการเรียนการสอนได้
มาตรฐานสากล

4.6.1 ร้อยละของหอ้งปฏบิติัการที่ได้รับรอง
มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นจากป ีพ.ศ.2559

ร้อยละ - 2 5 8 10 4.6.1.1 จัดหาส่ิงสนับสนุนการศึกษาใหไ้ด้
มาตรฐานสากล

โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิติัการสู่
มาตรฐานสากล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

4.7 มหาวิทยาลัยมีการใช้
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ 
ของ Social Media ที่ทนัสมัย
ในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

4.7.1 ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือต่างๆ ของ Social Media ในการสร้าง
ภาพลักษณ์

ระดับ
ความส าเร็จ

5 5 5 5 5 4.7.1.1 สนับสนุนใหม้ีการใช้เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือต่างๆ ของ Social Media

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยใช้ Social Media

คณบดีวิทยาลัยฯ วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

คน - - 1 1การพัฒนา
องค์การ

4.5 บคุลาการได้รับการ
ยกระดับศักยภาพสู่ระดับ
นานาชาติ

4.5.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่มี
ชื่อเสียงระดับนานาชาติ

1
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 ปี 2560 แผ่นดิน รายได้

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 
AUN-QA

 -  - รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  -             50,000.00 รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามเกณฑ์ QS

ร้อยละ ≥ 20 1.1.2.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการ
จัดอันดับวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS 
World University Ranking

 -             40,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.1.3 จ านวนรางวัลที่ผู้เรียนได้รับการยก
ย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัต
ลักษณ์

รางวัล ≥ 10 1.1.3.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ
 งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดใน
ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการสนับสนุนการส่งผลงานของนักศึกษา
เข้าประกวด

 -             40,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ)

คุณภาพบริการ 1.2.1.1 ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการวิทยาลัยฯ

โครงการสวนสุนันทาวิชาการ  -             50,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.2.1.2 สนับสนุนกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการปฏบิัติราชการ และเผยแพร่ผล
การด าเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบ

โครงการจัดท า Good University Report 
(GUR)

 -             20,000.00 รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.2.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าโครงการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate 
Social Responsibility) โดยผนึกก าลังร่วมกับศิษย์
เก่า และภาคส่วนอื่นๆ

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: 
Corporate Social Responsibility)

 -             12,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.3 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคม

1.3.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต 
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ระดับคะแนน ≥4.51 1.3.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย
นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

21,632,000.00        2,510,304.00        รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.3.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน
 1 ปี

ร้อยละ ≥ 90 1.3.2.1 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อคาดการณ์การ
เปล่ียนแปลง และความต้องการของตลาดแรงงาน
ในแต่ละสาขาอย่างต่อเนื่อง

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวโน้ม
ตลาดแรงงานของสาขา

 -             20,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.2 สังคมเชื่อมั่นและไว้วางใจในการ
ด าเนินการตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ

1.2.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของ
สังคมที่มีต่อการด าเนินการตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย

ส่วนที ่5
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาวิทยาลัยฯ ให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ
งบประมาณ

ผู้ก ากับ หน่วยงานเจ้าภาพ

1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบ
คุณภาพ

≥4.20คะแนนเฉล่ีย 
1.1.1 คะแนนเฉล่ียการประกันคุณภาพ
ภายในประจ าปี

ระดับความ
เชื่อมั่น

≥ 4.01

ประสิทธิผล 1.1วิทยาลัยฯ เอตทัคคะที่มีความยั่งยืน 
และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ

งบประมาณ
ผู้ก ากับ หน่วยงานเจ้าภาพ

1.3.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานตรงสาขาวิชา

ร้อยละ ≥ 80 1.3.3.1 พัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างนักศึกษา
และผู้ใช้บัณฑิต

โครงการพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จากผู้ใช้
บัณฑิตหรือสถานประกอบการ

 -             10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.4.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของ
บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการ
ด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

ระดับความ
เชื่อมั่น

≥4.10 1.4.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนา
คุณภาพการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ

โครงการจัดการข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และ
ค าชมเชย

 -               5,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.4.2 ระดับคะแนนผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์

ระดับคะแนน ≥4.51 1.4.2.1 ยกย่องต้นแบบบัณฑิตและศิษย์เก่าด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

โครงการ "รางวัลสวนสุนันทา" ส าหรับ
นักศึกษา และศิษย์เก่าที่เป็นแบบอย่างที่ดี

 -             25,400.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

ประสิทธิภาพ 1.5.1.1 บูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรให้
สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยฯ

โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร  -           360,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.5.1.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน ที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  -             20,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

โครงการส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิต 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และเจ้าของสถานประกอบการ (Flag.)

 -             20,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

โครงการสร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้ “ออก
ตัว” (Start-up) เป็นเจ้าของกิจการ 
(Entrepreneur) ด้วยทักษะคนและสังคม 

 -               5,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.5.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์สวน
สุนันทา

 -             20,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.5.2.2 สร้างเครือข่ายสถานที่ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต

โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ/สหกิจศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต (Flag.)

 -             10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.5.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ ≥80 1.5.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดท าเว็บไซต์เพื่อการจัดการเรียน
การสอน

 - 40,000.00            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.6 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ

1.6.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่าน
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ 
สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01

ร้อยละ ≥70 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการพิชญพิจารณ์ 
(Peer review) จากเครือข่ายทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (Flag.)  -             25,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.5.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน มุ่ง
ให้บัณฑิตเป็นเจ้าของสถานประกอบการ หรือ
เจ้าของธุรกิจ

ร้อยละ

คะแนนเฉล่ีย ≥4.25

1.5.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่
บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1.5 วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการการ
จัดการเรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ

1.5.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา

≥30

1.4 ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจต่อระบบบริหารจัดการ
ของวิทยาลัยฯ และภาคภมูิใจในอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยฯ
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1.6.2 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย

คะแนนเฉล่ีย ≥4.01 1.6.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อน าไปสู่ การปฏบิัติโดยใช้วิธี Link, 
Share, Learn

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อ
น าไปสู่การปฏบิัติ

 -             10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

การพัฒนา
องค์การ

1.7.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่
ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน
สาขาวิชาของตนเอง

ร้อยละ ≥70 1.7.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการใน
แต่ละสาขา

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  -           600,000.00 คณบดี วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.7.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการร้อยละ
 ≥25 1.7.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ
และเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ

โครงการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ  -             50,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.7.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ
ประจ าสายงาน

ร้อยละ ≥70 1.7.4.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการให้สามารถปฏบิัติงานได้อย่างมืออาชีพ

โครงการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น

 -             85,000.00 คณบดี วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.7.5 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥80 1.7.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏบิัติ
ตามจรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับในการ
ปฏบิัติงาน

โครงการส่งเสริมการปฏบิัติตนให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

 -             10,000.00 คณบดี วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.7.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥60 1.7.6.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร

 -             80,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.8 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่
ดีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ท างาน

1.8.1 ร้อยละเฉล่ียของความส าเร็จตาม
แนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ

ร้อยละเฉล่ีย ≥60 1.8.1.1 เสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสุข
ภาวะ

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของ
บุคลากรมหาวิทยาลัย

 -           100,000.00 คณบดี วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.9.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อ
ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล
ของมหาวิทยาลัย

ระดับความ
เชื่อมั่น

≥4.00 1.9.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กร
ที่ดีตามหลักธรรมาภบิาล

โครงการก ากับองค์การที่ดี  -         1,300,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.9.2 ร้อยละของประเด็นความเส่ียงที่
ได้รับการควบคุมและลดระดับความเส่ียง
เทียบกับประเด็นความเส่ียงทั้งหมดที่
ก าหนดขึ้นต่อปี

ร้อยละ 100 1.9.2.1 ส่งเสริมการจัดการความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตาม
พันธกิจหลักให้บรรลุเป้าหมาย

โครงการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน  -             10,000.00 รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

≥4.00 1.10.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้
เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการ Smart University (Through 
e-Campus) (Flag.)

 -             50,000.00 คณบดี วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.10.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ภมูิ
ทัศน์ และการบริหารจัดการพื้นที่ที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภมูิทัศน์ ที่
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Flag.)

 -           400,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

1.7 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏบิัติงาน

1.9 วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานที่
สอดคล้องตามหลักธรรมาภบิาล

1.10 วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่ และส่ิง
อ านวยความสะดวกที่รองรับการ
ด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

1.10.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/
บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และส่ิงอ านวย
ความสะดวกของมหาวิทยาลัย

ระดับความ
พึงพอใจ
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1.11 วิทยาลัยฯ สามารถบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏบิัติ
ตามภารกิจ

1.11.1 ร้อยละของงบรายได้จากโครงการ
จัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและ
วิจัยต่องบรายได้จากการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥20 1.11.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้
ของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ
และการวิจัย

 -   - รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

21,632,000.00        5,977,704.00        รวม
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัย

ร้อยละ ≥30 โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ

2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ร้อยละ ≥10

2.2.1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงาน 5

14 2.3.1.1 เปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการ
เรียนรู้ชุมชน

โครงการเพิ่มจ านวนองค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้  (Flag.)

 -             10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

2.3.1.2 ขยายศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน โครงการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน  -             20,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

2.3.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่
ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบ
กับงานบริการวิชาการทั้งหมด

ร้อยละ 10 2.3.2.2 เร่งรัดบริการวิชาการอย่างมีคุณภาพที่
สนองตอบความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
แก่ชุมชน และสังคม

กิจกรรมจัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ  - 20,000.00            รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

2.4.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุน
งานวิจัย โดยอาศัยเครือข่าย

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย โดยอาศัย
เครือข่าย

 -             10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บาท ≥50,000

2.4.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
 ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด

ร้อยละ ≥20

2.4.1.2 ยกระดับมาตรฐานงานวิจัย สร้างองค์
ความรู้ และนวัตกรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

กิจกรรมด าเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
- การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
วิจัยและพัฒนา

 - รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

            20,000.00

คุณภาพบริการ 2.3 วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้ และบริการวิชาการแก่สังคม

2.3.1 จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่
เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ

ฐานความรู้/
องค์ความรู้

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สรา้งผลงานวิชาการ ตพิีมพ์ เผยแพร ่และสิทธิทางปัญญา
ประสิทธิผล 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงาน

สร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ าให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

 -             30,000.00

2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ
การน าไปใช้ประโยชน์

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาสังคม ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
เพื่อการพัฒนา

 - รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

 -

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

2.4 วิทยาลัยฯ มีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของแหล่งทุน
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งบประมาณ
ผู้ก ากับ หน่วยงานเจ้าภาพ

2.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตาม
เกณฑ์คุณภาพ

2.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบ/กลไกในการด าเนินงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ

ระดับ
ความส าเร็จ

5 2.5.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานด้าน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ

โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย  -             30,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

2.6 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

2.6.1 จ านวนวารสารที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติ

วารสาร 2 2.6.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ  -           100,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

การพัฒนา
องค์การ

2.8 บุคลากรมีศักยภาพในการริเร่ิม
สร้างสรรค์การบริการวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

2.8.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย 

ร้อยละ ≥90 2.8.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัย  -             20,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

 -          260,000.00

ประสิทธิภาพ

รวม
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 ปี 2560 แผ่นดิน รายได้
มิติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ

งบประมาณ
ผู้ก ากับ หน่วยงานเจ้าภาพ

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥20 3.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับเครือข่าย

โครงการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการพัฒนามหาวิทยาลัย

 -               5,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

3.1.2 จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

เครือข่าย 1 3.1.2.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การพัฒนามหาวิทยาลัยตามภารกิจ (การผลิต
บัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม)

โครงการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเครือข่าย  -             10,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ

 - 400,000.00          รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศ (Flag.)

 -             20,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

3.3 ความส าเร็จตามข้อตกลงความ
ร่วมมือของเครือข่าย

3.3.1 ร้อยละของข้อตกลงความร่วมมือที่
ด าเนินการส าเร็จตามที่ก าหนด

ร้อยละ ≥20 3.3.1.1 สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่าย

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความ
ร่วมมือของเครือข่าย

 -             20,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

ประสิทธิภาพ 3.4 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการ/กลไกใน
การแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/
กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ
เครือข่าย

ระดับ
ความส าเร็จ

5 3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา และ
บริหารเครือข่าย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการเครือข่าย

 -  - รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

การพัฒนา
องค์การ

3.5 บุคลากรสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่เครือข่าย

3.5.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมการ
พัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ศิษย์เก่า 
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
นานาชาติ

ร้อยละ ≥10 3.5.1.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่าย

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่เครือข่าย

 -             10,000.00 คณบดี วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

 -             465,000.00

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครอืขา่ย
ประสิทธิผล 3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัยฯ

คุณภาพบริการ 3.2 วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือ
ที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ

3.2.1 ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่
มีต่อการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ระดับความ
พึงพอใจ

3.2.1.1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและ
ต่างประเทศ

รวม

≥3.51
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4.1 วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ

100 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการ
จัดอันดับวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking)  - 20,000.00              รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

4.2 ความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และ
การให้บริการของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥60 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการ
บริการให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Flag.)  -             10,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

≥0.5 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปล่ียนจ านวนนักศึกษา
ต่างชาติ

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติ  - 50,000.00            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

4.3.1.2 สนับสนุนจัดท าความร่วมมือทางวิชาการ
กับสถานประกอบการในระดับนานาชาติ

โครงการสร้างความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในระดับนานาชาติ

  - คณบดี วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

4.3.1.3  จัดท าความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษานานาชาติ

โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา 
(มัธยมศึกษา) ในระดับนานาชาติ

 - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

ประสิทธิภาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่
สามารถตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ

4.4.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติเทียบกับ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด

ร้อยละ ≥2 4.4.2.1 สนับสนุนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ชาวต่างชาติเพื่อการเรียนการสอนและการผลิตผล
งานวิชาการในระดับนานาชาติ

โครงการจัดจ้างอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ชาวต่างชาติ

 -             25,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ)

การพัฒนา
องค์การ

4.5 วิทยาลัยฯ มีการใช้เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือต่างๆ ของ Social Media ที่
ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.5.1 ระดับความส าเร็จของการใช้
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือต่างๆ ของ Social
 Media ในการสร้างภาพลักษณ์

ระดับ
ความส าเร็จ

5 4.5.1.1 สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือต่างๆ ของ Social Media

โครงการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)

 -               4,700.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ

 - 139,700.00            

(เงินเดือน  เงืนส ารองเล้ียงชีพ  เงินประกนัสังคม  
เงินประจ าต าแหน่ง )

 -         24,275,496.00

21,632,000.00    31,117,900.00    

            30,000.00

รวม

แผนงานบคุลากรภาครฐั - กิจกรรมรายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครฐั ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 

รวม

ประสิทธิผล

คุณภาพบริการ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อใน
สาขาวิชา

4.3.1 ร้อยละของนักศึกษาชาวต่างชาติ
เทียบกับนักศึกษาทั้งหมด

ร้อยละ

52,749,900.00                            

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ขยายการยกย่องระดบันานาชาติ

รวมทั้งสิ้น
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล 
 

 การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เ กิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัยฯ 
 2. เพ่ือปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 

เป้าหมาย 
 1. ผู้บริหารและบุคลากรของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 
 3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 
 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง การแปลง
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้ 
 1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ เกิดความเข้าใจร่วมกันของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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  1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง
ของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 
  1.3 ส่งเสริมให้วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและ
ประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 
  1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว
องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 สู่การประเมินผลงาน 
  1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องผ่านสื่อภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อน
งานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 
  2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 
  1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ  
  2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
  3) แผนการด าเนินงานแสวงหาเครือข่าย 
  4) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
  5) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  
  6) แผนพัฒนาบุคลากร 
  7) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์  
  9) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
  10) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน   
  11) แผนบริหารความเสี่ยง 
  12) แผนการจัดการความรู้ 
  13) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
  14) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย  
  15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  
  16) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  17) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ  
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  2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ
สร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 
  2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไก
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน
ร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และ
แผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่จุดมุ่ งหมายสูงสุดขององค์กรคือ
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนส าคัญ 
ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
สื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 
 2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมา
แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน (ชื่อหน่วยงาน) ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการของ
แต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอด
ความรู้ซึ่งกันและกัน  
 5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 
 เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ แล้ว จะต้องวาง
ระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ และ
หลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 
 1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป
บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหา
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อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 
 3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนดระยะเวลา
การติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
 5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพ่ือเชื่อมโยงกับ
ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ค าสั่ง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ที่ ๐๐๗๔ / ๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

......................................................................... 
 เพ่ือให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ มีการปรับทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพให้สามารถรองรับกับความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งปัจจุบันและอนาคต และความท้าทายต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และความท้าทายของโลก 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้ 

 
คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ    ประธานกรรมการ 
๒. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ    รองประธานกรรมการ 
๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
๕. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    กรรมการ 
๖. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
๗. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยฯ     กรรมการและเลขานุการ 
๘. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที ่

๑. ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

๒. พิจารณาการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

๓. ก ากับ และติดตามการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข  ประธานกรรมการ  
 ๒. อาจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช  กรรมการ 
 ๓. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ  กรรมการ 
 ๔. ผศ.ดร.บุญศรี  โชติพาณิชย์   กรรมการ 
 ๕. อาจารย์กันยา  นภาพงษ์   กรรมการ 
 ๖. อาจารย์ ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณี  กรรมการ 
 ๗. รศ.วิริยา  สุขวงศ์    กรรมการ 
 ๘. รศ.วิจิตรา  กุสุมภ์    กรรมการ 
 ๙. อาจารย์วรุณศิริ  ปราณีธรรม   กรรมการ 
 ๑๐. ผศ.ลักขณา  ยอดกลกิจ   กรรมการ 
 ๑๑. รศ.ทิพาพันธ์  สังฆะพงษ์   กรรมการ 
 ๑๒. ผศ.นภวัลย์  กัมพลาศิริ   กรรมการ 
 ๑๓. อาจารย์ ดร.กนิษฐ์  โง้วศิริ   กรรมการ 
 ๑๔. ดร.อัญชลี  จันทาโภ    กรรมการ 
 ๑๕. อาจารย์นิตยา  ศรีจ านง   กรรมการ 
 ๑๖. อาจารย์ลักษณ์วิรุฬม์  โชติศิริ  กรรมการ 
 ๑๗. อาจารย์จันทนา  แจ้งเจนเวทย์  กรรมการ 
 ๑๘. อาจารย์ส่าหรี  แดงทองดี   กรรมการ 
 ๑๙. อาจารย์เพ็ชรัตน์  เตชาทวีวรรณ  กรรมการ 
 ๒๐. อาจารย์มลฤดี  โพธิ์พิจารย์    กรรมการ 
 ๒๑. อาจารย์เตชทัต  อัตครธนารักษ์   กรรมการ 
 ๒๒. นายนพปฎล  อินยาศรี   กรรมการ 
 ๒๓. นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา   กรรมการ 
 ๒๔. นายอติกานต์  ทวีวงศ์อนันต์   กรรมการ 
 ๒๕. นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์  กรรมการ 
 ๒๖. นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์   กรรมการ 
 ๒๗. นางสาวอัญชา  แดงทองดี   กรรมการ 
 ๒๘. นางธัญลดา  เลี้ยงอยู่   กรรมการ 
 ๒๙. นางสาวสุธามาศ  นุ่มพญา   กรรมการ 
 ๓๐. นายวิชรพัฒน์  เลิศบัณฑิตกุล  กรรมการ 
 ๓๑. นางสาววราลี   พรหมปฏิมา   กรรมการ 
 ๓๒. นางสาวพัชรา  กล้าหาญ   กรรมการและเลขานุการ 
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 ๓๓. นางสาวเบญจพร  เติมสิน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่
๑. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. ทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือพิจารณา 
๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และน าผลการติดตามมาปรับปรุงแผน 
๔. อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 

 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

 
           สั่ง  ณ  วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 
                  ( ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ) 

                                                              คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร ์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทั้งที่เป็นจุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามโดยการให้น้ าหนักความส าคัญว่า ประเด็นใดมีความส าคัญว่าประเด็นใดมี
ความส าคัญมากที่สุดตามล าดับ โดยผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จ านวน 30 คน 
เป็นผู้ประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนตามล าดับมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามปรากฏ
ดังนี้ 

1.น้ าหนักคะแนนของจุดแข็ง เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 203 มีการจัดงบประมาณส าหรับอุปกรณ์ใน LAB หนังสือ ต ารา ส าหรับการเรียนการ
สอนเพ่ิมทุกป ี

S2 196 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ เป็น
ผู้น าในการน าความรู้ใหม่ๆ มาให้อาจารย์ 

S3 184 สถานประกอบการโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชนต้องการนักศึกษาที่จบเข้ามา
ท างานทันที 

S4 130 เป็นคณะที่ทุกคนอยากเข้าศึกษาเพราะจบแล้วมีงานท ารายได้ดี 

S5 90 มีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมต่างๆ 

S6 56 มีแหล่งฝึกท่ีหลากหลาย ท าให้นักศึกษารับความรู้และปรับตัวได้เหมาะสม 

S7 42 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาทุกชั้นปีอย่างต่อเนื่อง 

S8 0.00 มีการประชุมเพ่ือท าแผนจัดการเรียนการสอน/ประเมินผล/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

S9 0.00 สถานที่ตั้งวิทยาลัยอยู่กลางใจเมือง สะดวกในการเดินทาง 

 
2.น้ าหนักคะแนนของจุดอ่อน เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W1 133 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

W2 63 สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนของอาจารย์
ประจ า 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

W3 28 ควรมีการวางแผน การเขียนต ารา บทความเพ่ือเป็นงานที่มีชื่อเสียงของวิทยาลัย 



 

53 
 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 

W4 0.00 บุคลากรบางส่วนท างานยังไม่เป็นระบบระเบียบ เรื่องการประชุม ไม่มีการเขียน
รายงานการประชุม การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจน 

W5 0.00 ควรจัดท า job Description ของบุคลากรของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน แต่ปัจจุบันยังไม่มี 

W6 0.00 ห้ององเรียนมีน้อย อุปกรณ์ช ารุดบ่อย แอร์ไม่เย็น ห้องพักอาจารย์แออัด 

W7 0.00 แผนนโยบาย/แผนปฏิบัติการไม่นิ่งมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 

 
3.น้ าหนักคะแนนโอกาส เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

O1 124 นักศึกษาได้รับการพิจารณากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาก่อนสาขาอ่ืนๆ 

O2 105 เป็นสาขาท่ีขาดแคลน เป็นที่ต้องการของสังคมจ านวนมากอันดับ 

O3 56 มีการให้ทุนการศึกษาในการน าเสนอผลงานวิจัย การเขียนผลงานในวารสาร
ต่างประเทศ ท าให้สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์อยากท า 

O4 50 มีการน านักศึกษาไปฝึกท่ีแหล่งฝึกหลากหลาย ท าให้นักศึกษารู้และเข้าใจหลายบริบท
ของแต่ละแหล่ง 

O5 45 เป็นสาขาท่ีผู้เรียนเลือกเรียนเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 

O6 27 ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์จากรัฐบาล 

O7 7 มีงบประมาณสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ 
O8 00 วิทยาลัยมีทุนสนับสนุนให้อาจารย์อบรม/ศึกษาต่อ/วิจัย/บริการวิชาการเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพ 
O9 00 ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการและท าวิจัย 

O10  มีโอกาสมากมายที่จะให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อหรือท าวิจัย 

O11  ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้และคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการ
ปฏิบัติงาน 

O12  ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 

O13  การลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้อัตราการ
จ้างแรงงานเพ่ิมข้ึน 

O14  สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น และความต้องการ
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 

มีหลากหลายรูปแบบ 

O15  ได้แหล่งฝึกท่ีหลากหลาย ท าให้นักศึกษามีโอกาสมากในการได้เรียนรู้ประสบการณ์
ต่างๆ 

O16  มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ 

 
4.น้ าหนักคะแนนภัยคุกคาม เรียงจากล าดับคะแนนมากไปหาน้อย ตามตารางต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 

T1 42 ความทันสมัยของเครื่องมือ อุปกรณ์และโปรแกรมต้องปรับเปลี่ยนระบบให้ทันความ
ต้องการ เกิดการใช้งบประมาณท่ีค่อนข้างสูง 

T2 28 การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยโดยไม่มี year plan ท าให้กิจกรรมบางอย่างที่สาขาวิชา year 
plan ไว้ล่วงหน้าต้องเปลี่ยนแปลง 

T3 18 มีการเปิดสถาบันการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรขึ้นใหม่จ านวนมาก 

T4 14 นักศึกษาไม่ได้อยู่หอภายใน (มหาวิทยาลัยไม่มีหอพัก) ท าให้ต้องอยู่หอนอกมหาวิทยาลัย 
เป็นอุปสรรคในการเดินทางมาเรียน การไปฝึกงานที่โรงพยาบาลไกลๆ 

T5 9 สถานที่ในการศึกษาคับแคบ ถ้ามีโรงพยาบาลเองในการขึ้นฝึกปฏิบัติจะเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพมากขึ้น  

T6 00 จากจุดอ่อนต่างๆ ท าให้การท างานไม่มีระบบ ขาดประสิทธิภาพได้ผลงานไม่ตรงตาม
เป้าหมายงานไม่มีประสิทธิภาพ 

T7 00 กิจกรรมพิเศษค่อนข้างมาก 

T8 00 นักศึกษาไม่สนใจวิชาการ ไม่เห็นความส าคัญของการเรียน 

T9 00 การงดการเรียนการสอนกะทันหัน กระทบการวางแผนเวลาทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่
สอน 
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5.ต าแหน่งยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน 
 วิทยาลัยพยาลและสุขภาพอยู่ในต าแหน่งรุก ดังแสดงได้จากภาพข้างล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จากรูปสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
หลังจากใส่คะแนนประเมินแล้ว อยู่ในต าแหน่ง “รุก” 

 
6.ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ในระดับการมุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ4) 

=สูง (ระดับ5) =สูงมาก) ดังนี้ 
จุดอ่อน 
ล าดับที่ 040 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน (ระดับ5) 
 ล าดับที่ 038 สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนของ

อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ5) 
 ล าดับที่ 041 ควรมีการวางแผน การเขียนต ารา บทความเพ่ือเป็นงานที่มีชื่อเสียงของ

วิทยาลัย (ระดับ5) 
 ล าดับที่ 039 บุคลากรบางส่วนท างานยังไม่เป็นระบบระเบียบ เรื่องการประชุม ไม่มีการเขียน

รายงานการประชุม การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจน (ระดับ4) 
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 ล าดับที่ 042 ควรจัดท า job Description ของบุคลากรของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนและ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน แต่ปัจจุบันยังไม่มี (ระดับ4) 

 

 
 

 จากรูปสรุปได้ว่าจากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้นแล้วนั้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อยู่ใน 
ต าแหน่ง “รุก” 
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7.สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ 
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ สรุปได้ตามตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ที่มา : จากการส ารวจผู้บริหารและบุคลากรในวิทยาลัยฯ จ านวน 30 คน  
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ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯในปัจจุบัน พ.ศ. 2560  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 2564)  

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ประมวลภาพประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ SWOT ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25560” 

วันที่ 7-9 เมษายน พ.ศ.2559 ณ โรงแรม เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา 
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทีม่ีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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รายช่ือผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ SWOT ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560” 

 
1. อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ 
2. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข  
3. อาจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช 
4. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ 
5. ผศ.ดร.บุญศรี  โชติพาณิชย์ 
6. อาจารย์กันยา  นภาพงษ์  
7. อาจารย์ ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณี 
8. รศ.วิริยา  สุขวงศ์  
9. รศ.วิจิตรา  กุสุมภ์ 
10. อาจารย์วรุณศิริ  ปราณีธรรม 
11. ผศ.ลักขณา  ยอดกลกิจ 
12. รศ.ทิพาพันธ์  สังฆะพงษ์ 
13. ผศ.นภวัลย์  กัมพลาศิริ 
14. อาจารย์ ดร.กนิษฐ์  โง้วศิริ 
15. ดร.อัญชลี  จันทาโภ 
16. อาจารย์นิตยา  ศรีจ านง 
17. อาจารย์ลักษณ์วิรุฬม์  โชติศิริ 
18. อาจารย์จันทนา  แจ้งเจนเวทย์ 
19. อาจารย์ส่าหรี  แดงทองดี  
20. อาจารย์เพ็ชรัตน์  เตชาทวีวรรณ 
21. อาจารย์มลฤดี  โพธิ์พิจารย์  
22. อาจารย์เตชทัต  อัตครธนารักษ์  
23. นายนพปฎล  อินยาศรี 
24. นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา 
25. นายอติกานต์  ทวีวงศ์อนันต์ 
26. นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์ 
27. นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์  
28. นางสาวอัญชา  แดงทองดี 
29. นางธัญลดา  เลี้ยงอยู่ 
30. นางสาวสุธามาศ  นุ่มพญา  
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31. นายวิชรพัฒน์  เลิศบัณฑิตกุล 
32. . นางสาววราลี  พรหมปฏิมา 
33. นางสาวพัชรา  กล้าหาญ  
34. นางสาวเบญจพร   เติมสิน 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
“การก าหนดโครงการและกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 
1. อาจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ 
2. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข  
3. อาจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช 
4. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ 
5. ผศ.ดร.บุญศรี  โชติพาณิชย์ 
6. อาจารย์กันยา  นภาพงษ์  
7. อาจารย์ ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณี 
8. รศ.วิริยา  สุขวงศ์  
9. รศ.วิจิตรา  กุสุมภ์ 
10. อาจารย์วรุณศิริ  ปราณีธรรม 
11. ผศ.ลักขณา  ยอดกลกิจ 
12. รศ.ทิพาพันธ์  สังฆะพงษ ์
13. ผศ.นภวัลย์  กัมพลาศิริ 
14. อาจารย์ ดร.กนิษฐ์  โง้วศิริ 
15. ดร.อัญชลี  จันทาโภ 
16. อาจารย์นิตยา  ศรีจ านง 
17. อาจารย์ลักษณ์วิรุฬม์  โชติศิริ 
18. อาจารย์จันทนา  แจ้งเจนเวทย์ 
19. อาจารย์ส่าหรี  แดงทองดี  
20. อาจารย์เพ็ชรัตน์  เตชาทวีวรรณ 
21. อาจารย์มลฤดี  โพธิ์พิจารย์  
22. อาจารย์เตชทัต  อัครธนารักษ์ 
23. นายนพปฎล  อินยาศรี 
24. นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา 
25. นายอติกานต์  ทวีวงศ์อนันต์ 
26. นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์ 
27. นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์  
28. นางสาวอัญชา  แดงทองดี 
29. นางธัญลดา  เลี้ยงอยู่ 
30. นางสาวสุธามาศ  นุ่มพญา  
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31. นายวิชรพัฒน์  เลิศบัณฑิตกุล 
32. นางสาววราลี  พรหมปฏิมา 
33. นางสาวพัชรา  กล้าหาญ  
34. นางสาวเบญจพร  เติมสิน 
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ภาคผนวก 5 
เอกสารบันทึกขอ้ความ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






