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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ในปีการศึกษา 2550 ถึงปัจจุบัน ได้รับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีผู้ส าเร็จการศึกษา
เป็นพยาบาลวิชาชีพแล้ว 3 รุ่น จ านวน 311 คน หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555 มีวิสัยทัศน์เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิต
บัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ ไว้ 5 ประเด็น ดังนี้  
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน 

เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด 
แผนงำน/
กลยุทธ์ 

โครงกำรเชิง
ยุทธศำสตร์ 

1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 7 9 10 13 
2 การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย 7 7 7 8 
3 การสร้างเครือข่าย 4 5 6 7 
4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรและส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ 

4 4 5 5 

5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียน
และสากล 

6 8 8 9 

รวม 28 33 36 42 
 
 โดยวิทยาลัยฯ มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี เพ่ือใช้ในการปรับทิศทางการบริหารและการพัฒนาวิทยาลัยฯให้มีความเข็มแข็ง มีศักยภาพ สามารถ
รองรับความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งความท้า
ทายต่างๆของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมไทยและสังคมโลก 
 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบ ABCDE และได้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการด าเนินการ เพ่ือผลักดันงานด้านต่างๆให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 

    วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
    กันยายน พ.ศ.2558 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 

 
1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 
 ความเป็นมาของการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการ
บริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ
ก าหนด ประเทศไทยจึงได้ด าเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
ซึ่งการที่จะบรรลุตามเป้าหมายนั้นได้จะต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือให้บริการทางสาธารณสุขให้มีจ 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 
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1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน 

1.2.1 โครงสร้ำงมหำวิทยำลัย 
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1.2.2 โครงสร้ำงวิทยำลัย ยำบำล ละส ข ำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

ส านักงานวิทยาลัย 
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1 3 โครงสร้ำง ำรบริหำร 
 1 3 1 โครงสร้ำง ำรบริหำรมหำวิทยำลัย 
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  1 3 2 โครงสร้ำง ำรบริหำร ั  ำรวิทยำลัย ยำบำล ละส ข ำ  
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1.4  ล ำร  ำเนินงำนที่ ่ำนมำ 
 1 4 1 ข้อม ลหลั ส ตรที่เปิ สอน 

สำขำวิ ำ 
  ำนวนหลั ส ตรที่เปิ สอน 

2556 2557 2558 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 1 1 1 
 

 1 4 2 ข้อม ลนั     ำ 
  ำนวนนั     ำ 

สำขำวิ ำ  
2556 2557 2558 

ป ต ิ  ิเ   รวม ป ต ิ  ิเ   รวม ป ติ  ิเ   รวม 

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

 

 1 4 3 ข้อม ล  ้ส ำเร   ำร    ำ 
  ำนวนนั     ำ 

สำขำวิ ำ  
2555 2556 2557 

ป ต ิ  ิเ   รวม ป ต ิ  ิเ   รวม ป ติ  ิเ   รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 79 - 79 117 - 117 115 - 115 
รวมทั้งสิ้น 79 - 79 117 - 117 115 - 115 

 

 1 4 4 ข้อม ล ำรมีงำนท ำของบั  ิต 
ปีการศึกษา 2555 2556 2557 

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

 1 4 5 ข้อม ล ลงำนวิ ัย 
  ำนวน 

สำขำวิ ำ 
2555 2556 2557 

 ลงำน น ำ ป  ้  ลงำน น ำ ป  ้  ลงำน น ำ ป  ้ 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 3 33 11 18 6 

รวมทั้งสิ้น 5 3 33 11 18 6 
 

 1 4 6 ข้อม ล ำรบริ ำรวิ ำ ำร ละวิ ำ ี  

สำขำวิ ำ 
  ำนวนโครง ำรบริ ำรวิ ำ ำร ละวิ ำ ี  

2555 2556 2557 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 10 14 

รวมทั้งสิ้น 5 10 14 
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 1 4 7 ข้อม ล ำรท ำน บ ำร ง ิลปวั น รรม 

สำขำวิ ำ 
  ำนวนโครง ำรท ำน บ ำร ง ลิปวั น รรม 
2555 2556 2557 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 14 16 16 
รวมทั้งสิ้น 14 16 16 

 

 1 4 8 ข้อม ลบ คลำ ร 
  1.4.8.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา 
2556 2557 2558 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต - 43 9 52 - 49 10 59 - 50 10 60 

รวมทั้งสิ้น - 43 9 52 - 49 10 59 - 50 10 60 
 

  1.4.8.2 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

สาขาวิชา 
2556 2557 2558 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 43 4 5 52 49 4 6 59 50 4 6 60 

รวมทั้งสิ้น 43 4 5 52 49 4 6 59 50 4 6 60 
 

  1.4.8.3 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา 
2556 2557 2558 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 6 4 - 10 8 5 - 13 9 5 - 14 

รวมทั้งสิ้น 6 4 - 10 8 5 - 13 9 5 - 14 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558 
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1 5 ขั้นตอน ำร ั ท ำ  นย ท  ำสตร  ระยะ 5 ปี       2559 - 2563  

 

ม.ค.58 

ก.พ.58 

มี.ค.-เม.ย.58 

มี.ค.-เม.ย.58 

 

พ.ค.58 

มิ.ย.58 

 

มิ.ย.58 

ส.ค.58 

ต.ค.58-ก.ย.
59 
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บทท่ี 2  ำรวิเครำะห เ ิงย ท  ำสตร  วิทยำลยั ยำบำล ละส ข ำ  

 
2.1  ำรวิเครำะห ส ำ  ว ล้อม ำย น ละ ำยนอ องค  ร 
 เพ่ือทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพโดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis 
 

 2.1.1  ำรวิเครำะห ส ำ  ว ล้อม ำย น  Internal Environment Analysis) 
 เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 
  Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 
เหมาะสมดีหรือไม ่
  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  ำรวิเครำะห ส ำ  ว ล้อม ำยนอ   External Environment Analysis) 
 เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 
(Threats) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ 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 ประเ  นปั  ัยท่ีมี ล ระทบต่อ ำร  ำเนินงำนของวิทยำลัย ยำบำล ละส ข ำ  
 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารภายในหน่วยงานเกี่ยวกั บปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพโดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

 2.2.1 ประเ  น    ข ง  Strengths : S)(37ประเ  น   ังต่อ ปนี้ 
  1.มีความคล่องตัวในการบริหารงาน  
  2.สมารถรับบุคลากรทุกระดับเข้ามาได้อย่างมากมาย 
  3.อาจารย์มีความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพมาก 
  4.มีอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายสามารถถ่ายทอดได้ 
  5.มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะเจาะจงครอบคลุมทุกรายวิชา อาจารย์มีความทุ่มเท 
  6.แต่ละสาขาวิชามีความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันท างาน 
  7.มีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ 
  8.มีการประชุมเพื่อท าแผนจัดการเรียนการสอน/ประเมินผล/พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  9.มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบที่หลากหลายโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
  10.มีการจัดสรรเวลาเพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
  11.มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีอย่างต่อเนื่อง 
  12.มีความคล่องตัวในการจัดการงบประมาณ 
  13.มีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
  14.มีการจัดการความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับมหาวิทยาลัย  
  15.มีอาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร 
  16.คณาจารย์ในภาควิชามีความรู้หลากหลาย 
  17.คณาจารย์ในภาควิชามีความสามัคคีกลมเกลียวกันดี 
  18.มีการวางแผนจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ก่อนสอน ขณะสอน และประเมินผลการสอน 
  19.มีหลักสูตรที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
  20.มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง  
  21.มีงบประมาณที่เพียงพอในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ  
  22.เป็นคณะที่ทุกคนอยากเข้าศึกษาเพราะจบแล้วมีงานท ารายได้ดี 
  23.สถานประกอบการโรงพยาบาลทั้งรัฐบาลและเอกชนต้องการนักศึกษาท่ีจบเข้ามาท างานทันท ี
  24.มีอาจารย์แต่ละสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญโดยตรง 
  25.มีปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดการศึกษาท่ีทันสมัย  
  26.มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบที่หลากหลายโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
  27.มีBack Office ที่สนับสนุนงานอย่างเต็มท่ีและเก่ง 
  28.มีแหล่งฝึกท่ีหลากหลาย ท าให้นักศึกษารับความรู้และปรับตัวได้เหมาะสม  
  29.เป็นสังคมเอ้ืออาทร และส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือท างานดี 
  30.สถานที่ตั้งวิทยาลัยอยู่กลางใจเมือง สะดวกในการเดินทาง 
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  31.มีการจัดงบประมาณส าหรับอุปกรณ์ใน LAB หนังสือ ต ารา ส าหรับการเรียนการสอนเพิ่มทุกปี 
  32.มีการจัดตู้เก็บทรัพย์สินส าหรับนักศึกษาระหว่างการเรียน ลดอุปสรรคนักศึกษาใช้สื่อออนไลน์
ระหว่างเรียน 
  33.วิทยาลัยอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร สะดวกในการเดินทางและเป็นที่รู้จักของคนท่ัวไป 
  34.เป็นสถาบันที่เกิดมานาน เมื่อตั้งคณะพยาบาล ย่อมมีนักศึกษามาสมัครมากกว่าสถาบันราชภัฏด้วยกัน 
  35.ด้านทรัพยากรบุคคลอาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา 
  36.สื่อการสอน เช่น โมเดลหุ่นมีความทันสมัยและเพียงพอ 
  37.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นผู้น าในการน า
ความรู้ใหม่ๆ มาให้อาจารย์ 
 

 2.2.2 ประเ  น   อ่อน  Weaknesses : W)(18 ประเ  น   ังต่อ ปนี้ 
  1.สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนของอาจารย์ประจ า 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.ขาดการประเมินผลงานของอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติงาน 
  3.ขาดความชัดเจนในนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
  4.บุคลากรขาดวินัยในการรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
  5.บุคลากรบางส่วนท างานยังไม่เป็นระบบระเบียบ เรื่องการประชุม ไม่มีการเขียนรายงานการ
ประชุม การแจ้งขอ้มูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจน 
  6.บรรยากาศในการท างานไม่ดีมีการแบ่งพวก  
  7.บุคลากรในวิทยาลัยไม่กล้าปรึกษาผู้บริหารในบางเรื่อง  
  8.การแสดงออกของผู้บริหารระดับสูงของวิทยาลัย ควรแสดงออกถึงความเป็นกัลยาณมิตรดูแล
บุคลากรในวิทยาลัยให้มากกว่านี้ ให้ทั่วถึง และให้ความเป็นธรรมมากกว่านี้ 
  9.จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  10.ควรมีการวางแผน การเขียนต ารา บทความเพื่อเป็นงานที่มีชื่อเสียงของวิทยาลัย 
  11.ควรจัดท า job Description ของบุคลากรของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้
ทราบทั่วกัน แต่ปัจจุบันยังไม่มี 
  12.ไม่มีการประชุม ระดมความคิดเห็นของอาจารย์ ด าเนินการจัดกิจกรรมในแต่ละที่บุคลากรใน
วิทยาลัย โดยเฉพาะอาจารย์ ไม่ทราบว่าในรอบปีมีกิจกรรมอะไรบางเช่น กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา งบประมาณที่ใช้เพื่อการพัฒนาในรอบปี จ านวนเท่าใด เป็นต้น 
  13.ผู้บริหารของวิทยาลัยควรรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์ และบุคลากรของ
วิทยาลัยให้มากข้ึน เพ่ือร่วมกันพัฒนาวิทยาลัยฯ 
  14.ห้ององเรียนมีน้อย อุปกรณ์ช ารุดบ่อย แอร์ไม่เย็น ห้องพักอาจารย์แออัด 
  15.แผนนโยบาย/แผนปฏิบัติการไม่นิ่งมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
  16.การจ่ายค่าตอบแทนในเรื่องการขึ้นฝึกปฏิบัติและการขออบรมต่างสถานที่ 
  17.การจัดการบริหารอาจารย์ที่ยังไม่ตรงสาขา ความสามารถและสัดส่วน 
  18.การจัดบุคลากรที่จะเข้ามาดูแลช่วยอาจารย์ประจ าหลักสูตร/ภาค/สาขา 
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 2.2.3 ประเ  นโอ ำส  Opportunities: O) (29 ประเ  น   ังต่อ ปนี้ 
  1.เป็นสาขาท่ีขาดแคลน เป็นที่ต้องการของสังคมจ านวนมากอันดับ1 
  2.สามารถเลือกผู้เรียนมาจากหลากหลายทั่วประเทศ 
  3.วิทยาลัยมีทุนสนับสนุนให้อาจารย์อบรม/ศึกษาต่อ/วิจัย/บริการวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
  4.นักศึกษาได้รับการพิจารณากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาก่อนสาขาอ่ืนๆ  
  5.ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการและท าวิจัย 
  6.การเริ่มเข้าสู่ AEC ปลายปี 2558 ส่งเสริมการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน เพ่ือ
พัฒนาสู่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) 
  7.เป็นสาขาท่ีผู้เรียนเลือกเรียนเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 
  8.มีการให้ทุนการศึกษาในการน าเสนอผลงานวิจัย การเขียนผลงานในวารสารต่างประเทศ ท าให้
สร้างแรงจูงใจให้คณาจารย์อยากท า 
  9.มีการน านักศึกษาไปฝึกที่แหล่งฝึกหลากหลาย ท าให้นักศึกษารู้และเข้าใจหลายบริบทของแต่ละแหล่ง 
  10.มีงบประมาณสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ 
  11.การเข้าสู่ AEC มีความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นจ านวนมาก 
  12.มีโอกาสมากมายที่จะให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อหรือท าวิจัย 
  13.มีกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา 
  14.มีทรัพยากรค่อนข้างมากท่ีสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน 
  15.มีนักศึกษาและอาจารย์ที่มีความรับผิดชอบสูง 
  16.มีทุนสนับสนุน มีงบประมาณค่อนข้างพอต่อการพัฒนา 
  17.มีโอกาสและมีทุนวิจัยสนับสนุน 
  18.เป็นอาชีพท่ีมีโอกาสใน AEC  
  19.ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์จากรัฐบาล 
  20.ขยายท า MOU กับโรงพยาบาลในเครือไว้ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลพญาไท 
โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลตากสิน ดังที่ได้ท า MOU กับโรงพยาบาลศิริราชเป็นต้น 
  21.การเชิญวิทยากรในกลุ่มแพทย์จากแหล่งฝึกมาบรรยายในบางรายชั่วโมง 
  22.การร่วมกิจกรรมระหว่างคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทุกรายวิชา 
  23.มีนโยบายดีและค่อนข้างเป็นระบบแต่ให้ลงมือปฏิบัติจริง และมีเกณฑ์วัดผลจริงและเป็นระบบ 
  24.มีอาจารย์ที่มีใจในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
  25.มีงบประมาณมาก 
  26.มีงบประมาณมากในการสนับสนุนให้ด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
  27.เปิดโอกาสในการเรียนต่อของอาจารย์ 
  28.ได้แหล่งฝึกท่ีหลากหลาย ท าให้นักศึกษามีโอกาสมากในการได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ 
  29.มีงบประมาณเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ 
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 2.2.4 ประเ  น ัยค  คำม  Threats : T) (29 ประเ  น   ังต่อ ปนี้ 
  1.จากจุดอ่อนต่างๆ ท าให้การท างานไม่มีระบบ ขาดประสิทธิภาพได้ผลงานไม่ตรงตามเป้าหมาย
งานไม่มีประสิทธิภาพ 
  2.มีการเปิดสถาบันการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรขึ้นใหม่จ านวนมาก 
  3.ไม่มีโรงพยาบาลในสังกัดของวิทยาลัยเอง 
  4.มีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา 
  5.การจัดกิจกรรมของวิทยาลัยโดยไม่มี year plan ท าให้กิจกรรมบางอย่างที่สาขาวิชา year 
plan ไว้ล่วงหน้าต้องเปลี่ยนแปลง 
  6.สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผลต่อ
การบริหารจัดการของวิทยาลัย 
  7.การเดินทางไปนิเทศนักศึกษาภายนอกมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องพาหนะการเดินทางไปแหล่งฝึก
บางแห่งไม่มีรถประจ าทาง 
  8.สถานที่ในการศึกษาคับแคบ ถ้ามีโรงพยาบาลเองในการขึ้นฝึกปฏิบัติจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพมากขึ้น 
  9.สถานที่ห้องเรียน เก้าอ้ีที่นั่งของนักศึกษาไม่พอเพียงกับนักศึกษา ทั้งช่วงเรียนและช่วงสอบ 
  10.แอร์บางครั้งใช้งานไม่ได้ ท าให้บรรยากาศทั้งห้องเรียนและห้องสอบไม่เอ้ืออ านวย 
  11.นักศึกษาไม่ได้อยู่หอภายใน (มหาวิทยาลัยไม่มีหอพัก) ท าให้ต้องอยู่หอนอกมหาวิทยาลัย 
เป็นอุปสรรคในการเดินทางมาเรียน การไปฝึกงานที่โรงพยาบาลไกลๆ 
  12.นักศึกษามีความเป็นระเบียบน้อยกว่าวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณะสุข กทม. และกองทัพฯ 
  13.การแข่งขันจากมหาวิทยาลัย และสภาการพยาบาล 
  14.การแข่งขันด้านภาษาอังกฤษ 
  15.กิจกรรมพิเศษค่อนข้างมาก 
  16.การเข้าสู่ AEC แต่ความพร้อมของนักศึกษายังน้อย 
  17.คณะพยาบาลมีหลายสถาบันแต่ความ Strong ของเราแข่งขันกันมาก 
  18.การตลาดกับภายนอกต้องพิจารณา 
  19.วัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กรไม่เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการ 
  20.นักศึกษาไม่สนใจวิชาการ ไม่เห็นความส าคัญของการเรียน 
  21.นักศึกษาไม่มุ่งมั่นสมเป็นบุคลากรทางการแพทย์คือต้องเข้มแข็งทางวิชาการ มิใช่เรียนระบบศิลปะเรื่อยๆ  
  22.ต้นทุนทางวิชาการนักศึกษามีน้อยขาดความกระตือรือร้น 
  23.กิจกรรมนักศึกษาท่ีเข้าร่วมของมหาวิทยาลัย กระทบการฝึกภาคปฏิบัติ 
  24.การงดการเรียนการสอนกะทันหัน กระทบการวางแผนเวลาทั้งนักศึกษาและอาจารย์ที่สอน 
  25.ประเทศไทยเข้าสู่ AEC นักศึกษาต้องเก่งด้านภาษา มีหลักสูตรเพ่ิมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เข้มข้น 
  26.มีการงดการเรียนการสอนมากเกินไปท าให้อาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติพันธกิจด้านการสอนได้เต็มที่ 
  27.สถานที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 
  28.การต้องปรับองค์กรต่อการตรวจสอบ ท าให้มีการเตรียมตัว ตรวจสอบ  
  29.การประเมินเพ่ือรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล ที่ทุกคนต้องพัฒนาทุกคน 
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2 3  ล ำรวิเครำะห ต ำ หน่งย ท  ำสตร ของวิทยำลัย ยำบำล ละส ข ำ  
 2 3 1ต ำ หน่งย ท  ำสตร ของ วิทยำลัย ยำบำล ละส ข ำ  นปั   บัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากรูปสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หลังจากใส่
คะแนนประเมินแล้ว อยู่ในต าแหน่ง “รุก” 
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2 3 2ต ำ หน่งย ท  ำสตร ที่ปรับปร ง ล้ว 
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน จ านวน 6 ประเด็น (ระดับ4) =สูง (ระดับ5) 
=สูงมาก) ดังนี้ 
 ล าดับที่ 46 จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน (ระดับ5)  
 ล าดับที่ 38 สัดส่วนคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และสัดส่วนของอาจารย์ประจ าที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (ระดับ4) 
 ล าดับที่ 47 ควรมีการวางแผน การเขียนต ารา บทความเพื่อเป็นงานที่มีชื่อเสียงของวิทยาลัย (ระดับ4) 
 ล าดับที่ 86 มีการเปิดสถาบันการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ขึ้นใหม่จ านวนมาก (ระดับ 5) 
 ล าดับที่ 90 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่งผล
ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัย (ระดับ 4) 
 ล าดับที่ 95 นักศึกษาไม่ได้อยู่หอภายใน (มหาวิทยาลัยไม่มีหอพัก)ท าให้ต้องอยู่หอนอกมหาวิทยาลัย เป็น
อุปสรรคในการเดินทางมาเรียน การไปฝึกงานที่โรงพยาบาลไกลๆ (ระดับ 4) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากรูปสรุปได้ว่าจากการแก้ไขปรับปรุงข้างต้นแล้วนั้น วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อยู่ในต าแหน่ง “รุก” 

สรุปการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ 
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การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ สรุปได้ตามตารางต่อไปนี้ 
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 ที่มำ : จากการส ารวจผู้บริหารและบุคลากรในวิทยาลัยฯ จ านวน 40 คน  
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 ำรเปรียบเทียบปั  ัยเ ิงย ท  ำสตร  ับประเ  นย ท  ำสตร ปั   บัน 

no Strategies SFAS Rank 
Strategic Themes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 การบริหารเข้มแข็งมีธรรมาภิบาล 2,3 ∕             ∕ 

1 การเร่งรัดให้เกิดความคล่องตัวทางการบริหาร 16 ∕             ∕ 

1 การส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน 

4,7 ∕           ∕ 
  

2 การสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจภาคส่วนต่างๆ 5     ∕           

2 การสร้างเครือข่ายกับ สกอ. 12   ∕             

2 ความร่วมมือกับภายนอก (Contract Out, 
Outsource) 

11   ∕     ∕ ∕ ∕   

3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขัน 

1,6,8,10,13
,14 

        ∕   ∕   

4 ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและขยายตลาดสู่
ต่างประเทศ 

9,15,18         ∕ ∕ ∕   

5 การเร่งรัดให้เกิดความคิดริเริ่ม และนวัตกรรม 
และการวิจัย 

17,20       ∕     ∕   

5 การน า e-Learning มาใช้ 19       ∕         

 
ย ท  ำสตร ของวิทยำลัยฯ  นปั   บัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นน า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
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ประเ  นย ท  ำสตร  มำ ำ  ล ่มปั  ัยเ ิงย ท  ำสตร  ละย ท  ำสตร   ังนี้ 
ประเ  นย ท  ำสตร  ล ่มที่ 1 ควำมเข้ม ข งทำง ำรบริหำรตำมหลั  รรมำ ิบำล 
ปั  ัยเ ิงย ท  ำสตร         SFAS Rank 

- การบริหารเข้มแข็งมีธรรมาภิบาล        2,3 
- การเร่งรัดให้เกิดความคล่องตัวทางการบริหาร      16 
- การส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน     4,7 

ประเ  นย ท  ำสตร เ ิม 
 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 8.ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
ประเ  นย ท  ำสตร  ล ่มที่ 2  ำรริเริ่ม สร้ำงสรรค  นวัต รรม ละ ำรวิ ัย 
ปั  ัยเ ิงย ท  ำสตร         SFAS Rank 

- การเร่งรัดใหเ้กิดความคิดริเร่ิม และนวตักรรม และการวจิยั       17,20 
- การน า e-Learning มาใช ้         19 

ประเ  นย ท  ำสตร เ ิม 
 4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ 
ประเ  นย ท  ำสตร  ล ่มที่ 3  ำรสร้ำงเคร อข่ำย 
ปั  ัยเ ิงย ท  ำสตร         SFAS Rank 
 -  การสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจภาคส่วนต่างๆ       5 
 -  การสร้างเครือข่ายกับ สกอ.        12 
 -  ความร่วมมือกับภายนอก(Contract Out, Outsource)     11 
ประเ  นย ท  ำสตร เ ิม 
 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน 
 6. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นน า 
ประเ  นย ท  ำสตร  ล ่มที่ 4  ำร ั นำ ำ ลั    ขององค  ร ละส่งเสริม ำรประ ำสัม ัน   
ปั  ัยเ ิงย ท  ำสตร         SFAS Rank 
 - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน 1,6,8,10,13,14 
ประเ  นย ท  ำสตร เ ิม 
 7. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล 
ประเ  นย ท  ำสตร  ล ่มที่ 5  ำรย ระ ับ ำร    ำส ่มำตรฐำน  ้ำว  ลส ่อำเ ียน ละสำ ล 
ปั  ัยเ ิงย ท  ำสตร         SFAS Rank 
 - ส่งเสริมความเป็นนานาชาติและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ     9,15,18 
ประเ  นย ท  ำสตร เ ิม 
 3.ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 
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บทท่ี 3 สำระส ำคัญของ  นย ท  ำสตร  ระยะ 5 ปี       2559 - 2563  

 
3 1วิสัยทั น   Vision) 
 เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและ

สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 
 

3 2  ัน  ิ   Mission) 
 1) พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ 
 2) วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
 3) ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนา คุณภาพ

ชีวิตของชุมชนและสังคม 
 4) อนุรักษ์ ส่งเสริมการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร ประชาสัมพันธ์ พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
 5) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
 

3 3  ำร ิ หลั   key result area  
 1) พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มีคุณภาพ 
 2) วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
 3) ให้บริการวิชาการทางด้านการพยาบาลและสุขภาพแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนา คุณภาพ

ชีวิตของชุมชนและสังคม 
 4) อนุรักษ์ ส่งเสริมการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร ประชาสัมพันธ์ พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
 5) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
 

3 4เสำหลั   Pillar) 
 ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม “Wisdom faith and Social Leadership” 
 

3 5 วั น รรม  Culture) 
 ความดีงามและปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และเคารพผู้อาวุโส 
 

3 6 อัตลั      Identity) 
 “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 
 

นิยำมของค ำส ำคัญอัตลั     
 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะ
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้ 
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 จิตสาธารณะ 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 เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ปลูกฝังความเป็นผู้มีกิริยา มารยาท 

และการแต่งกายที่เหมาะสม เน้นการอนุรักษ์ เผยแพร่ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 
 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่

ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริ การด้านสุขภาพได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ ค่านิยมหลัก (Core Values) : “WHIP” 

 1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 
 2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร 
 3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ 
 4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 
 

3.9 ค าขวัญ / ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (MOTTO / Slogan)  
คือ CNH SSRU ซึ่งมีความหมายว่า 
 Courage หมายความว่า  มีความกล้าหาญ 
 Noble  หมายความว่า  มีความรู้ 
 Honour หมายความว่า  มีเกียรติยศ 
 Smart  หมายความว่า  มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ 
 Spirit  หมายความว่า  มีน้ าใจ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น 
 Responsibility หมายความว่า  มีความรับผิดชอบ 
 Unity  หมายความว่า  มีความสามัคคี ในหมู่คณะ 
 

3.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเครือข่าย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 
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3.11   นที่ย ท  ำสตร ของวิทยำลัย ยำบำล ละส ข ำ  ประ  ำปีงบประมำ      2559 – 2563
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บทที่ 4   นย ท  ำสตร  ระยะ 5 ปี       2559 – 2563) 
ย ท  ำสตร ที่ 1 ควำมเข้ม ข งทำง ำรบริหำรตำมหลั  รรมำ ิบำล 

มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

  ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ประสิทธิผล 1.1วิทยาลัยฯ ได้รับความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจในการ
ด าเนินงานตามภารกจิ 

1.1.1 ระดบัความ
เชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาล
ของนักศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 1.1.1.1 ส่งเสริม
และเปดิโอกาสให้
ผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มสี่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ
ของวิทยาลัยฯ 

โครงการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนไดส้่วน
เสีย 

รองฯ
ฝ่าย

บริหาร 

งาน
บริหารงา
นท่ัวไป 

โครงการสวน
สุนันทาวิชาการ 

รองฯ
ฝ่าย

วิชาการ 

งาน
วิชาการ 

คุณภาพ
บริการ 

1.2 ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อระบบการบริหาร
จัดการของวิทยาลัยฯ 

1.2.1 ระดบัความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
วิทยาลัยฯ 

3.51 3.76 4.01 4.26 4.51 1.2.1.1 ปรับปรุง
การบริหารจัดการ 
และพัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการที่
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

โครงการจดัการ
ข้อร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ 

รองฯ
ฝ่าย

บริหาร 

งาน
บริหารงา
นท่ัวไป 

ประสิทธิภาพ 1.3 วิทยาลัยฯ มีระบบ
บริหารจดัการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.3.1 ระดบัความส าเรจ็
ของการด าเนินการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

5 5 5 5 5 1.3.1.1 ปรับปรุง
ระบบ และกลไก
การก ากับองค์การ
ที่ด ี

โครงการก ากับ
องค์การที่ดี 

รองฯ
ฝ่าย

บริหาร 

งาน
ประกัน

คุณภาพ/
งาน

วิเคราะห์
นโยบาย
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มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

  ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559 2560 2561 2562 2563 

และแผน 

1.3.2 คุณภาพของ
วิทยาลัยฯ จากผล
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาปี 2558 (สม
ศ.) 

4.60 4.65 4.70 4.75 4.80 1.3.1.2 
พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรด้วย
ระบบคณุภาพ 

โครงการพัฒนา
ระบบงาน
ประกันคณุภาพ 

รองฯ
ฝ่าย

แผนงาน
และ

ประกัน
คุณภาพ 

งาน
ประกัน

คุณภาพ/
งาน

วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

        โครงการ
บริหารจดัการ
ตามเกณฑ์
บริหารจดัการ
องค์กร 
(EdPEx)   

รองฯ
ฝ่าย

แผนงาน
และ

ประกัน
คุณภาพ 

งาน
ประกัน
คุณภาพ 

        โครงการ
พัฒนา/
ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

รองฯ
ฝ่าย

แผนงาน
และ

ประกัน
คุณภาพ 

งาน
ประกัน
คุณภาพ 

1.4 วิทยาลัยฯ มีการ
บริหารจดัการ เพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

1.4.1 จ านวนเงินท่ี
วิทยาลัยฯ ได้รบัเพื่อการ
พัฒนาจากการ
ด าเนินการโครงการ
จัดหารายได้ด้วยการ

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 1.4.1.1 ส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
จัดหารายได้ของ
วิทยาลัยฯ อย่าง
เป็นระบบ 

โครงการระดม
ทุนสู่วิทยาลัยฯ 
ด้วยการบริการ
วิชาการ 

รองฯ
ฝ่าย

แผนงาน
และ

ประกัน

งาน
วิชาการ/

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
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มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

  ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559 2560 2561 2562 2563 

บริการวิชาการ คุณภาพ/
รองฯ
ฝ่าย

บริหาร 

และแผน 

การพัฒนา
องค์กร 

1.5 บุคลากรมีทักษะ 
ความรู้ คณุธรรม และ
จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 

1.5.1 ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนา และน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ (สมศ.) 

85 90 95 100 100 1.5.1.1 พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ให้มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนา
บุคลากร 

คณบด ี งาน
บุคลากร 

1.5.1.2 ส่งเสริม
และสนบัสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ 
และระเบียบ 
ข้อบังคับ ในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติตนให้
เป็นไปตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

คณบด ี งาน
บุคลากร 

1.5.2 ระดบัควมส าเรจ็
ของการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากร (ระดับคะแนน
5) 

5 5 5 5 5 1.5.2.1 พัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ใหม้ีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังของ
บุคลากร 

คณบด ี งาน
บุคลากร 
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มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

  ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559 2560 2561 2562 2563 

1.6 วิทยาลัยฯ มีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.6.1 ระดบัความส าเรจ็
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

5 5 5 5 5 1.6.1.1 พัฒนา
และปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ
ให้เอื้อต่อการ
บริหารจดัการ 

โครงการ SSRU 
e-campus 

รองฯ
ฝ่าย

บริหาร 

งาน
บริหารงา
นท่ัวไป 

1.7 วิทยาลัยฯ มีภมูิทัศน์
ที่สวยงาม และเอือ้ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

1.7.1 ระดบัความพึง
พอใจต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาคม 

3.51 3.76 4.01 4.26 4.51 1.7.1.1 พัฒนา
และปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหาร
จัดการพื้นที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

โครงการ
วิทยาลัยสเีขียว 

รองฯ
ฝ่าย

บริหาร 

งาน
บริหารงา
นท่ัวไป 
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ย ท  ำสตร ที่ 2  ำรริเริ่ม สร้ำงสรรค  นวัต รรม ละ ำรวิ ัย 

มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

  ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนท่ี
รับ ิ  อบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ประสิทธิผล 2.1 ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคไ์ดร้ับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาต ิหรือ
นานาชาติตามเกณฑ์
มาตรฐานอดุมศึกษาที่
ก าหนด 

2.1.1 ร้อยละงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์
ประจ าและ/หรือนักวิจัย
ประจ า (สกอ./สมศ.) 

          2.1.1.1 ส่งเสริม
และสนบัสนุน
การน า
ผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ให้
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ใน
ระดับชาตหิรือนา
นานาชาติ 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ตีพิมพ์
ผลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

รองฯฝ่าย
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 

 - กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 

30 31 32 33 34 

2.2 เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้และบริการวิชาการ
ของสังคม 

2.2.1 จ านวนฐานความรู้
ที่เพ่ิมขึ้นในแหล่งเรียนรู้
บริการวิชาการ 

14 14 14 14 14 2.2.1.1 เปิดพื้นที่
วิทยาลัยฯ ให้เป็น
ศูนย์กลางของ
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และแหล่งการ
เรียนรู้ชุมชน 

โครงการเพิม่
จ านวนองค์
ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู ้เพื่อเปิด
พื้นที่ให้
วิทยาลัยฯ เป็น
ชุมชนวิชาการ  

รองฯฝ่าย
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 

2.3 วิทยาลัยฯ มีงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของแหล่งทุน 

2.3.1 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคต์่ออาจารย์
ประจ า/หรือนักวิจัย 
(สกอ.) 

          2.3.1.1 ส่งเสริม
และสนบัสนุน
การจัดหาแหล่ง
ทุนงานวิจัย โดย
อาศัยเครือข่าย 

โครงการจดัหา
แหล่งทุน
งานวิจัย โดย
อาศัยเครือข่าย 

รองฯฝ่าย
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 

 - กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 

50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  
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มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

  ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนท่ี
รับ ิ  อบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

คุณภาพ
บริการ 

2.4 ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคม์ีการน าไปใช้
ประโยชน์ตามเกณฑ์
มาตรฐานอดุมศึกษาที่
ก าหนด 

2.4.1 ร้อยละของการน า
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคไ์ปใช้
ประโยชน์(สมศ.) 

36 37 38 39 40 2.4.1.1 ส่งเสริม
และสนบัสนุน
การน า
ผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรคไ์ป
ใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาสังคม 
ชุมชน  

โครงการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ได้จาก
การวิจัยเพื่อ
การพัฒนา 

รองฯฝ่าย
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 

ประสิทธิภาพ 2.5 งานวิจัยมีคณุภาพและ
ได้มาตรฐาน 

2.5.1 ระดบัความส าเรจ็
ของการพัฒนารูปแบบ
การประเมินคณุภาพ
งานวิจัยท่ีได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ 

4 5 5 5 5 2.5.1.1 สร้าง
กลไก/พัฒนา
รูปแบบการ
ประเมินคุณภาพ
งานวิจัยท่ีได้
มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ 

โครงการ
พัฒนารูปแบบ
การประเมิน
คุณภาพ
งานวิจัย 

รองฯฝ่าย
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 

                โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพ
งานวิจัย 
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มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

  ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนท่ี
รับ ิ  อบ 

2559 2560 2561 2562 2563 

2.6วิทยาลัยฯ มีระบบ
บริหารจดัการในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการบรู
ณาการงานวิจัยกบัการ
เรียนการสอน และการ
บริการวิชาการ  

2.6.1 ระดบัความส าเรจ็
ของการพัฒนาระบบ
บริหารจดัการในการ
ส่งเสริม สนับสนุน
การบูรณาการงานวิจัย
กับการเรยีนการสอน 
และการบริการวิชาการ  

4 5 5 5 5 2.6.1.1 พัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการในการ
ส่งเสริม 
สนับสนุนการบูร
ณาการงานวิจัย
กับการเรยีนการ
สอน และการ
บริการวิชาการ  

โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
งานวิจัยแบบ
บูรณาการ 

รองฯฝ่าย
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 

การพัฒนา
องค์กร 

2.7 บุคลากรมีศักยภาพใน
การริเริ่มสร้างสรรค์การ
วิจัยและนวตักรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.7.1 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ า/หรือ
นักวิจัย ท่ีมีผลงานวิจยั 

100 100 100 100 100 2.7.1.1 พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรใหม้ี
ความคิดรเิริม่
สร้างสรรค์
งานวิจัยและ
นวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
งานวิจัย 

รองฯฝ่าย
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 
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ย ท  ำสตร ที่ 3  ำรสร้ำงเคร อข่ำย 

มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

  ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559 2560 2561 2562 2563 

ประสิทธิผล 3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและเกดิ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ

วิทยาลัยฯ 

3.1.1 ร้อยละของเครือข่าย
ที่จัดกิจกรรมร่วมกับ
วิทยาลัยฯอยา่งต่อเนื่อง 

60 70 80 90 100 3.1.1.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ
เครือข่าย 

โครงการเปิด
โอกาสการมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการ
พัฒนาวิทยาลัย
ฯ 

รองฯฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
วิชาการ 

3.1.2 ร้อยละของเครือข่าย
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิทยาลัยฯ 

40 50 60 70 80 3.1.2.1 จัดให้เครือข่าย
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิทยาลัยฯ ตามภารกิจ 
(การผลติบณัฑิต วิจัย 
บริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) 

โครงการเสวนา
แลกเปลีย่น
เรียนรู้กับ
เครือข่าย 

รองฯฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
วิชาการ 

คุณภาพ
บริการ 

3.2 เครือข่ายมีความพึง
พอใจต่อการด าเนิน
กิจกรรมของวิทยาลยัฯ 

3.2.1 ระดบัความพึงพอใจ
ของเครือข่ายที่มีต่อการ
ด าเนินกิจกรรมของ
วิทยาลัยฯ 

3.51 3.76 4.01 4.26 4.51 3.2.1.1 ปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมของ
วิทยาลัยฯ ให้กับ
เครือข่าย 

โครงการเสวนา
ระดมความคดิ
เพื่อเสรมิสร้าง
ความร่วมมือกับ
เครือข่าย 

รองฯฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
วิชาการ 

3.2.1.2 สร้างแรงจูงใจ 
และยกย่องชมเชย
ให้กับเครือข่ายที่มสี่วน
ร่วมในกิจกรรมของ
วิทยาลัยฯ 

โครงการ
เครือข่ายดเีด่น 

รองฯฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
วิชาการ 
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มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

  ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559 2560 2561 2562 2563 

ประสิทธิภาพ 3.3 มีระบบและกลไกการ
บริหารเครือข่ายที่มี
คุณภาพ 

3.3.1 ระดบัความส าเรจ็
ของการพัฒนาระบบ และ
กลไกการบริหารเครือข่าย 

4 5 5 5 5 3.3.1.1 พัฒนาระบบ
และกลไกการบริหาร
เครือข่าย 

โครงการพัฒนา
และปรับปรุง
ระบบบรหิาร
จัดการ
เครือข่าย 

รองฯฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
วิชาการ 

การพัฒนา
องค์กร 

3.4 บุคลากรสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่
เครือข่าย 

3.4.1 ร้อยละของบุคลากร
ที่เข้าร่วมการพัฒนา การ
ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่ศิษย์
เก่า ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน  และ
นานาชาติ 

60 70 80 90 100 3.4.1.1 พัฒนา
บุคลากรใหม้ี
ความสามารถในการ
ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่
เครือข่าย 

โครงการ
ฝึกอบรม
เทคนิคการ
ถ่ายทอดองค์
ความรูสู้่
เครือข่าย 

คณบด ี งาน
วิชาการ 

โครงการพัฒนา
ทักษะของ
บุคลากรด้าน
ภาษาและการ
สื่อสาร 

รองฯฝ่าย
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 
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ย ท  ำสตร ที่  4  ำร ั นำ ำ ลั    ขององค  ร  ละส่งเสริม ำรประ ำสัม ัน   

มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

  ้  ำ ับ   ล 
หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559 2560 2561 2562 2563 

ประสิทธิผล 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ี
รู้จักและยอมรับใน
ระดับประเทศและ
นานาชาติ 

4.1.1 ร้อยละเฉลี่ย
ความส าเร็จตาม
เป้าหมายการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยั  

          4.1.1.1 สนับสนุน
การสร้างผลงานให้
อันดับมหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติดีขึ้น 

โครงการจดั
อันดับ
มหาวิทยาลยั
โดย QS World 
University 
Ranking 

รองฯฝ่าย
วิจัยและ
พัฒนา 

งานวิชาการ/
งาน
ประชาสมัพันธ์ 

 - ระดับราชภฏั 1 1 1 1 1 

 - ระดับประเทศ 15 15 15 15 15 

 - ระดับเอเชีย 450 450 450 450 450 

            4.1.1.2 สนับสนุน 
ส่งเสริม ก ากับ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
สื่อสารภาพลักษณ์
ของวิทยาลัยฯ 

โครงการปั้นดิน
ให้เป็นดาว 

รองฯฝ่าย
บริหาร 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

คุณภาพ
บริการ 

4.2 ผู้รับบริการรับรู้
ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการของวิทยาลัย
ฯ อย่างชัดเจน 

4.2.1 ร้อยละของการ
รับรู้ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการของวิทยาลัยฯ 

70 75 80 85 90 4.2.1.1 พัฒนาระบบ
การประชาสัมพันธ์
และการบริการให้
ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

โครงการ
ประชาสมัพันธ์
เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ี
ให้กับวิทยาลัยฯ 

รองฯฝ่าย
บริหาร 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 
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มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

  ้  ำ ับ   ล 
หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559 2560 2561 2562 2563 

ประสิทธิภาพ 4.3วิทยาลัยฯ มี
กระบวนการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ ท่ี
หลากหลายและ
ครอบคลมุทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4.3.1 ระดบัความส าเรจ็
ของการพัฒนา
กระบวนการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ที่ครอบคลมุ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 5 5 5 5 4.3.1.1 ปรับปรุง
กระบวนการสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯให้
ครอบคลมุทุก
เป้าหมาย 

โครงการพัฒนา
ระบบและกลไก
การสร้าง
ภาพลักษณ์
ให้กับวิทยาลัยฯ 

รองฯฝ่าย
บริหาร 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

การพัฒนา
องค์กร 

4.4 บุคลากรมี
พฤติกรรมและทัศนคติ
ในการให้บริการที่ดมีี
คุณภาพแกผู่้รับบริการ 

4.4.1 ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาและมีพฤติกรรม 
ทัศนคติในการให้บริการ
ที่ด ี

80 85 90 95 100 4.4.1.1 พัฒนา
พฤติกรรมและ
ทัศนคติในการ
ให้บริการที่ดมีี
คุณภาพแก่
ผู้รับบริการ 

โครงการพัฒนา 
Service mind 

รองฯฝ่าย
บริหาร 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
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ย ท  ำสตร ที่ 5  ำรย ระ ับ ำร    ำส ่มำตรฐำน   ้ำว  ลส ่อำเ ียน ละสำ ล 

มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

  ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559 2560 2561 2562 2563 

ประสิทธิผล 5.1 บัณฑติมี
คุณภาพตามอัต
ลักษณ์เป็นทีย่อมรับ
ของผู้ใช้บัณฑิตและ
สังคมได ้

5.1.1 คุณภาพของ
บัณฑิต ปริญญาตรี โท 
เอก เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (สกอ./สมศ.) 

4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 5.1.1.1 น าผลประเมิน
คุณภาพของบัณฑิตมา
ปรับปรุงหรือพัฒนา
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

โครงการปรับปรุง 
หรือพัฒนา
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

รองฯฝ่าย
วิชาการ 

งานวิชาการ 

5.1.1.2 ส่งเสริม และ
สนับสนุนการปรับปรุง 
หรือพัฒนาหลักสูตร
โดยใช้เครือข่าย 

โครงการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสตูรโดย
เครือข่ายมสี่วนร่วม 

รองฯฝ่าย
วิชาการ 

งานวิชาการ 

คุณภาพ
บริการ 

5.2 บัณฑติมีความรู ้
ความสามารถและมี
งานท าตรงสาขาวิชา

ที่ส าเร็จ 

5.2.1 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
(สกอ./สมศ.) 

89 90 91 92 93 5.2.1.1 จัดการเรียน
การสอนด้วยนวตักรรม
ร่วมสมัย และให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา
กระบวนการจดัการ
การเรยีนรู้ด้วย
นวัตกรรมร่วมสมัย 

รองฯฝ่าย
วิชาการ 

งานวิชาการ 

5.2.2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานตรงสาขาวิชา 

81 82 83 84 85 
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มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

  ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559 2560 2561 2562 2563 

ประสิทธิภาพ 5.3 หลักสูตรไดร้ับ
การรับรอง
มาตรฐานทั้งใน
ประเทศ และ
ต่างประเทศ 

5.3.1 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มผีลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับดี
ขึ้นไป 

40 60 80 100 100 5.3.1.1 พัฒนาระบบ
การบริหารหลักสูตรให้
มีความยืดหยุ่น และ
สามารถน าไปจดัการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการบริหาร
หลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  

รองฯฝ่าย
วิชาการ 

งานวิชาการ 

5.4 นักศึกษาไดร้ับ
การพัฒนาตามอตั
ลักษณ์ของสวนสุนัน
ทา 

5.4.1 ระดบัความพงึ
พอใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการส่งเสรมิ 
หรือพัฒนาให้กับ
นักศึกษา 

3.51 3.76 4.01 4.26 4.51 5.4.1.1 ส่งเสริม และ
พัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของสวนสุนันทาและมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ 

โครงการพัฒนา
นักศึกษาตามอัต
ลักษณส์วนสุนันทา 

รองฯฝ่าย
กิจการ

นักศึกษา 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

โครงการ "รางวัลสวน
สุนันทา ส าหรับ นศ. 
ที่เป็นแบบอย่างท่ีดี" 

รองฯฝ่าย
กิจการ

นักศึกษา 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

5.4.2 ระดบัความส าเรจ็
ของการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา(ระดับ 5 
คะแนน) 

5 5 5 5 5 5.4.2.1 ส่งเสริม และ
พัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของสวนสุนันทาและมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

รองฯฝ่าย
วิชาการ 

งานวิชาการ 
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มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

  ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559 2560 2561 2562 2563 

การพัฒนา
องค์กร 

5.5 บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
แข่งขัน สู่ความเป็น
มืออาชีพ  

5.5.1 ระดบัความส าเรจ็
ของการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย ์

4 5 5 5 5 5.5.1.1 ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้บุคลากรมี
ศักยภาพในการแข่งขัน
อย่างมืออาชีพ 

โครงการพัฒนาความ
พร้อมของบุคลากร
สายวิชาการในการ
เข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึน 

รองฯฝ่าย
วิชาการ 

งานบุคคล 

5.6 มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรยีนการ
สอน 

5.6.1 ระดบัความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.51 3.76 4.01 4.26 4.51 5.6.1.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เอื้อต่อ
การจัดการเรยีนการ
สอน  

โครงการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู ้

คณบด ี งานวิชาการ 
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บทที่ 5   นปฎิบัติ ำร ประ  ำปีงบประมำ       2559 
ย ท  ำสตร ที่ 1 ควำมเข้ม ข งทำง ำรบริหำรตำมหลั  รรมำ ิบำล 

มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   โครง ำรเ ิงย ท  ำสตร  
งบประมำ  

  ้  ำ ับ   ล หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 

2559   ่น ิน รำย  ้ 

ประสิทธิผล 1.1วิทยาลัยฯ 
ได้รับความ
เชื่อมั่นและ
ไว้วางใจในการ
ด าเนินงานตาม
ภารกิจ 

1.1.1 ระดบัความ
เชื่อมั่นด้านธรร
มาภิบาลของ
นักศึกษาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

4.52 1.1.1.1 ส่งเสริม
และเปดิโอกาสให้
ผู้รับบริการ และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มสี่วนร่วมในการ
บริหารจดัการของ
วิทยาลัยฯ 

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผูร้ับบริการ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

 - 5,000.00  รองฯฝ่ายบริหาร งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

โครงการสวนสุนันทา
วิชาการ 

 - 5,000.00  รองฯฝ่าย
วิชาการ 

งานวิชาการ 

คุณภาพ
บริการ 

1.2 ผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ
ต่อระบบการ
บริหารจดัการ
ของวิทยาลัยฯ 

1.2.1 ระดบัความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อ
วิทยาลัยฯ 

3.51 1.2.1.1 ปรับปรุง
การบริหารจัดการ 
และพัฒนาคณุภาพ
การให้บริการที่
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

โครงการจดัการข้อ
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ 

 - 5,000.00  รองฯฝ่ายบริหาร งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

ประสิทธิภาพ 1.3 วิทยาลัยฯ มี
ระบบบรหิาร
จัดการ 
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

1.3.1 ระดบั
ความส าเร็จของ
การด าเนินการ 
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

5 1.3.1.1 ปรับปรุง
ระบบ และกลไก
การก ากับองค์การ
ที่ด ี

โครงการก ากับองค์การที่
ด ี

 - 595,200.0
0  

รองฯฝ่ายบริหาร งานประกัน
คุณภาพ/

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 
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มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   โครง ำรเ ิงย ท  ำสตร  
งบประมำ  

  ้  ำ ับ   ล หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559   ่น ิน รำย  ้ 

1.3.2 คุณภาพของ
วิทยาลัยฯ จากผล
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาปี 2558 
(สมศ.) 

4.60 1.3.1.2 พัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรด้วยระบบ
คุณภาพ 

โครงการพัฒนาระบบงาน
ประกันคณุภาพ 

 - 5,000.00  รองฯฝ่าย
แผนงานและ

ประกันคณุภาพ 

งานประกัน
คุณภาพ/

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

โครงการบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์บรหิารจดัการ
องค์กร (EdPEx)   

 - 5,000.00  รองฯฝ่าย
แผนงานและ

ประกันคณุภาพ 

งานประกัน
คุณภาพ 

โครงการพัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน 

 - 2,000.00  รองฯฝ่าย
แผนงานและ

ประกันคณุภาพ 

งานประกัน
คุณภาพ 

1.4 วิทยาลัยฯ มี
การบริหาร
จัดการ เพื่อให้
สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้

1.4.1 จ านวนเงินท่ี
วิทยาลัยฯ ได้รบั
เพื่อการพัฒนาจาก
การด าเนินการ
โครงการจดัหา
รายได้ด้วยการ
บริการวิชาการ 
 
 

75,000 1.4.1.1 ส่งเสริม
และสนบัสนุนการ
จัดหารายได้ของ
วิทยาลัยฯ อย่าง
เป็นระบบ 

โครงการระดมทุนสู่
วิทยาลัยฯ ด้วยการ
บริการวิชาการ 

 -  - รองฯฝ่าย
บริหาร/รองฯ
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน

คุณภาพ 

งาน
วิชาการ/

งาน
วิเคราะห์
นโยบาย
และแผน 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 43



 

มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   โครง ำรเ ิงย ท  ำสตร  
งบประมำ  

  ้  ำ ับ   ล หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559   ่น ิน รำย  ้ 

การพัฒนา
องค์กร 

1.5 บุคลากรมี
ทักษะ ความรู้ 
คุณธรรม และ
จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน 

1.5.1 ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
การพัฒนา และน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (สมศ.) 

85 1.5.1.1 พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนาบุคลากร  -  100,000.0
0  

คณบด ี งาน
บุคลากร 

1.5.1.2 ส่งเสริม
และสนบัสนุนให้
บุคลากรปฏิบัตติาม
จรรยาบรรณ และ
ระเบียบ ข้อบังคับ 
ในการปฏิบัติงาน 

โครงการส่งเสริมการ
ปฏิบัติตนใหเ้ป็นไปตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 - 2,000.00  คณบด ี งาน
บุคลากร 

  1.5.2 ระดบั
ความส าเร็จของ
การพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร (ระดับ
คะแนน5) 

5 1.5.2.1 พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากร 

 - 2,000.00  คณบด ี งาน
บุคลากร 

1.6 วิทยาลัยฯ มี
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพ 

1.6.1 ระดบั
ความส าเร็จของ
การพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการ
ตัดสินใจ 

5 1.6.1.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้เอื้อ
ต่อการบริหาร
จัดการ 

โครงการ SSRU e-
campus 

 - 2,000.00  รองฯฝ่ายบริหาร งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
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มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   โครง ำรเ ิงย ท  ำสตร  
งบประมำ  

  ้  ำ ับ   ล หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559   ่น ิน รำย  ้ 

1.7 วิทยาลัยฯ มี
ภูมิทัศน์ที่
สวยงาม และ
เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 

1.7.1 ระดบัความ
พึงพอใจต่อ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาคม 

3.51 1.7.1.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริหารจดัการพื้นที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการวิทยาลัยสีเขียว  -  2,000.00  รองฯฝ่ายบริหาร งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
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ย ท  ำสตร ที่ 2  ำรริเริ่ม สร้ำงสรรค  นวัต รรม ละ ำรวิ ัย 

มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

งบประมำ    ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 

2559   ่น ิน รำย  ้ 

ประสิทธิผล 2.1 ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคไ์ดร้ับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาต ิหรือนานาชาติ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาท่ีก าหนด 

2.1.1 ร้อยละงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์ในระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจ าและ/
หรือนักวิจัยประจ า 
(สกอ./สมศ.) 

  2.1.1.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการน า
ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ใหไ้ดร้ับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาตหิรือนา
นานาชาติ 

โครงการส่งเสริม
การตีพิมพ์
ผลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

 - 2,000.00  รองฯฝ่าย
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

งานวิชาการ 

 - กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

30 

2.2 เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรยีนรู้และบริการ
วิชาการของสังคม 

2.2.1 จ านวน
ฐานความรู้ที่เพ่ิมขึ้น
ในแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ 

14 2.2.1.1 เปิดพื้นที่
วิทยาลัยฯ ให้เป็น
ศูนย์กลางของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และแหล่งการเรียนรู้
ชุมชน 

โครงการเพิม่
จ านวนองค์ความรู้
ในแหล่งเรียนรู ้
เพื่อเปิดพื้นท่ีให้
วิทยาลัยฯ เป็น
ชุมชนวิชาการ  

 - 2,000.00  รองฯฝ่าย
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

งานวิชาการ 

2.3 วิทยาลัยฯ มีงานวิจัย
ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของแหล่งทุน 

2.3.1 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคต์่ออาจารย์
ประจ า/หรือนักวิจัย  
- กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

50,000  2.3.1.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดหา
แหล่งทุนงานวิจัย โดย
อาศัยเครือข่าย 

โครงการจดัหา
แหล่งทุนงานวิจัย 
โดยอาศัยเครือข่าย 

 -  2,000.00 รองฯฝ่าย
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

งานวิชาการ 
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มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

งบประมำ    ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559   ่น ิน รำย  ้ 

คุณภาพ
บริการ 

2.4 ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคม์ีการน าไปใช้
ประโยชน์ตามเกณฑ์
มาตรฐานอดุมศึกษาที่
ก าหนด 

2.4.1 ร้อยละของการ
น างานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคไ์ปใช้
ประโยชน์(สมศ.) 

36 2.4.1.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการน า
ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรคไ์ปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคม ชุมชน  

โครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ไดจ้าก
การวิจัยเพื่อการ
พัฒนา 

 - 2,000.00  รองฯฝ่าย
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

งานวิชาการ 

ประสิทธิภาพ 2.5 งานวิจัยมีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน 

2.5.1 ระดบั
ความส าเร็จของการ
พัฒนารูปแบบการ
ประเมินคุณภาพ
งานวิจัยท่ีได้
มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ 

4 2.5.1.1 สร้างกลไก/
พัฒนารูปแบบการ
ประเมินคุณภาพ
งานวิจัยท่ีได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับ 

โครงการพัฒนา
รูปแบบการ
ประเมินคุณภาพ
งานวิจัย 

 - 5,000.00  รองฯฝ่าย
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

งานวิชาการ 

โครงการยกระดับ
คุณภาพงานวิจัย 

  5,000.00  

2.6วิทยาลัยฯ มีระบบ
บริหารจดัการในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการบรู
ณาการงานวิจัยกบัการ
เรียนการสอน และการ
บริการวิชาการ  

2.6.1 ระดบั
ความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการในการส่งเสริม 
สนับสนุนการบูรณา
การงานวิจัยกับการ
เรียนการสอน และ
การบริการวิชาการ  

4 2.6.1.1 พัฒนาระบบ
บริหารจดัการในการ
ส่งเสริม สนับสนุน
การบูรณาการงานวิจัย
กับการเรยีนการสอน 
และการบริการวิชาการ  

โครงการพัฒนา
ระบบบรหิาร
จัดการงานวิจัย
แบบบูรณาการ 

 - 10,000.00  รองฯฝ่าย
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

งานวิชาการ 
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มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

งบประมำ    ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559   ่น ิน รำย  ้ 

การพัฒนา
องค์กร 

2.7 บุคลากรมีศักยภาพ
ในการริเริม่สร้างสรรค์
การวิจัยและนวัตกรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.7.1 ร้อยละของ
อาจารย์ประจ า/หรือ
นักวิจัย ท่ีมี
ผลงานวิจัย 

100 2.7.1.1 พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์งานวิจยัและ
นวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพงานวิจัย 

 - 159,100.00  รองฯฝ่าย
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

งานวิชาการ 
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ย ท  ำสตร ที่ 3  ำรสร้ำงเคร อข่ำย 

มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

งบประมำ    ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559   ่น ิน รำย  ้ 

ประสิทธิผล 3.1 เครือข่ายมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
และเกดิ
ความสัมพันธ์ที่ดี
กับวิทยาลัยฯ 

3.1.1 ร้อยละของ
เครือข่ายที่จัดกจิกรรม
ร่วมกับวิทยาลยัฯอย่าง
ต่อเนื่อง 

60 3.1.1.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ให้กับเครือข่าย 

โครงการเปิดโอกาส
การมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายในการ
พัฒนาวิทยาลัยฯ 

 - 2,000.00  รองฯฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
วิชาการ 

3.1.2 ร้อยละของ
เครือข่ายที่มสี่วนร่วมใน
การพัฒนาวิทยาลัยฯ 

40 3.1.2.1 จัดให้
เครือข่ายมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาวิทยาลัยฯ 
ตามภารกิจ (การผลติ
บัณฑิต วิจัย บริการ
วิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

โครงการเสวนา
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
กับเครือข่าย 

 - 2,000.00  รองฯฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
วิชาการ 

คุณภาพ
บริการ 

3.2 เครือข่ายมี
ความพึงพอใจต่อ
การด าเนินกิจกรรม
ของวิทยาลัยฯ 

3.2.1 ระดบัความพึง
พอใจของเครือข่ายที่มีต่อ
การด าเนินกิจกรรมของ
วิทยาลัยฯ 

3.51 3.2.1.1 ปรับปรุง 
และพัฒนาคณุภาพ
ของการจัดกิจกรรม
ของวิทยาลัยฯ ให้กับ
เครือข่าย 

โครงการเสวนา
ระดมความคดิเพื่อ
เสรมิสร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่าย 

 - 1,000.00  รองฯฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
วิชาการ 

3.2.1.2 สร้าง
แรงจูงใจ และยกย่อง
ชมเชยให้กับเครือข่าย
ที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของวิทยาลยั
ฯ 

โครงการเครือข่าย
ดีเด่น 

 - 1,000.00  รองฯฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
วิชาการ 
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มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

งบประมำ    ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559   ่น ิน รำย  ้ 

ประสิทธิภาพ 3.3 มีระบบและ
กลไกการบริหาร
เครือข่ายที่มี
คุณภาพ 

3.3.1 ระดบัความส าเรจ็
ของการพัฒนาระบบ 
และกลไกการบริหาร
เครือข่าย 

4 3.3.1.1 พัฒนาระบบ
และกลไกการบริหาร
เครือข่าย 

โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
บริหารจดัการ
เครือข่าย 

 - 2,000.00  รองฯฝ่าย
กิจการ
นักศึกษา 

งาน
วิชาการ 

การพัฒนา
องค์กร 

3.4 บุคลากร
สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่
เครือข่าย 

3.4.1 ร้อยละของ
บุคลากรที่เข้าร่วมการ
พัฒนา การถ่ายทอดองค์
ความรูสู้่ศิษย์เก่า ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  
และนานาชาต ิ

60 3.4.1.1 พัฒนา
บุคลากรใหม้ี
ความสามารถในการ
ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่
เครือข่าย 

โครงการฝึกอบรม
เทคนิคการถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่
เครือข่าย 

 - 2,000.00  คณบด ี งาน
วิชาการ 

โครงการพัฒนา
ทักษะของบุคลากร
ด้านภาษาและการ
สื่อสาร 

 - 2,000.00  รองฯฝ่าย
วิชาการ 

งาน
วิชาการ 
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ย ท  ำสตร ที่ 4  ำร ั นำ ำ ลั    ขององค  ร  ละส่งเสริม ำรประ ำสัม ัน   

มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

งบประมำ  
  ้  ำ ับ   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559   ่น ิน รำย  ้ 

ประสิทธิผล 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นท่ี
รู้จักและยอมรับใน
ระดับประเทศและ
นานาชาติ 

4.1.1 ร้อยละเฉลี่ย
ความส าเร็จตาม
เป้าหมายการจัดอันดับ
มหาวิทยาลยั  

  4.1.1.1 สนับสนุน
การสร้างผลงานให้
อันดับมหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติดีขึ้น 

โครงการจดั
อันดับ
มหาวิทยาลยัโดย 
QS World 
University 
Ranking 

 - 4,000.00  รองฯฝ่าย
วิจัยและ
พัฒนา 

งานวิชาการ/
งาน
ประชาสัมพันธ์ 

 - ระดับราชภฏั 1 

 - ระดับประเทศ 15 

 - ระดับเอเชีย 450 

    4.1.1.2 สนับสนุน 
ส่งเสริม ก ากับ 
ติดตามและ
ประเมินผลการ
สื่อสารภาพลักษณ์
ของวิทยาลัยฯ 

โครงการปั้นดิน
ให้เป็นดาว 

 - 5,000.00  รองฯฝ่าย
บริหาร 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

คุณภาพ
บริการ 

4.2 ผู้รับบริการรับรู้
ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการของวิทยาลัยฯ 
อย่างชัดเจน 

4.2.1 ร้อยละของการ
รับรู้ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการของวิทยาลัยฯ 

70 4.2.1.1 พัฒนาระบบ
การประชาสัมพันธ์
และการบริการให้
ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

โครงการ
ประชาสมัพันธ์
เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ี
ให้กับวิทยาลัยฯ 

 - 2,000.00  รองฯฝ่าย
บริหาร 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 
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มิต ิ เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

งบประมำ  
  ้  ำ ับ   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559   ่น ิน รำย  ้ 

ประสิทธิภาพ 4.3วิทยาลัยฯ มี
กระบวนการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ ท่ี
หลากหลายและ
ครอบคลมุทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4.3.1 ระดบัความส าเรจ็
ของการพัฒนา
กระบวนการสื่อสาร
ภาพลักษณ์ที่ครอบคลมุ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 4.3.1.1 ปรับปรุง
กระบวนการสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
วิทยาลัยฯให้
ครอบคลมุทุก
เป้าหมาย 

โครงการพัฒนา
ระบบและกลไก
การสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับ
วิทยาลัยฯ 

 - 2,000.00  รองฯฝ่าย
บริหาร 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

การพัฒนา
องค์กร 

4.4 บุคลากรมี
พฤติกรรมและทัศนคติ
ในการให้บริการที่ดมีี
คุณภาพแกผู่้รับบริการ 

4.4.1 ร้อยละของ
บุคลากรทีไ่ด้รบัการ
พัฒนาและมีพฤติกรรม 
ทัศนคติในการให้บริการ
ที่ด ี

80 4.4.1.1 พัฒนา
พฤติกรรมและ
ทัศนคติในการ
ให้บริการที่ดมีี
คุณภาพแก่
ผู้รับบริการ 

โครงการพัฒนา 
Service mind 

 - 2,000.00  รองฯฝ่าย
บริหาร 

งาน
บริหารงาน

ทั่วไป 
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ย ท  ำสตร ที่ 5  ำรย ระ ับ ำร    ำส ่มำตรฐำน   ้ำว  ลส ่อำเ ียน ละสำ ล 

เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

งบประมำ    ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559   ่น ิน รำย  ้ 

5.1 บัณฑติมีคณุภาพ
ตามอัตลักษณ์เป็นท่ี
ยอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคมได ้

5.1.1 คุณภาพของบัณฑิต 
ปริญญาตรี โท เอก 
เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(สกอ./สมศ.) 

4.51 5.1.1.1 น าผลประเมิน
คุณภาพของบัณฑิตมา
ปรับปรุงหรือพัฒนา
กระบวนการจดัการเรียน
การสอน 

โครงการปรับปรุง หรือ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

 - 2,000.00  รองฯฝ่าย
วิชาการ 

งานวิชาการ 

5.1.1.2 ส่งเสริม และ
สนับสนุนการปรับปรุง 
หรือพัฒนาหลักสูตรโดย
ใช้เครือข่าย 

โครงการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสตูรโดย
เครือข่ายมสี่วนร่วม 

 - 2,000.00  รองฯฝ่าย
วิชาการ 

งานวิชาการ 

5.2 บัณฑติมีความรู ้
ความสามารถและมี
งานท าตรงสาขาวิชา
ที่ส าเร็จ 

5.2.1 ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า
และการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (สกอ./
สมศ.) 

89 5.2.1.1 จัดการเรียนการ
สอนด้วยนวัตกรรมร่วม

สมัย และให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการพัฒนา
กระบวนการจดัการ
การเรยีนรู้ด้วย
นวัตกรรมร่วมสมัย 

 - 20,762,000.00  รองฯฝ่าย
วิชาการ 

งานวิชาการ 

5.2.2 ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานตรง
สาขาวิชา 

81 

5.2.3 ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

120 5.2.1.2 จัดการเรียนการ
สอนด้านวิทยาศาสตร์
และสุขภาพ 

โครงการจดัการเรียน
การสอนด้าน
วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

   
45,469,500.00  

  -  คณบด ี งานวิเคราะห์
นโยบายและ

แผน 
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เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

งบประมำ    ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559   ่น ิน รำย  ้ 

5.3 หลักสูตรไดร้ับ
การรับรองมาตรฐาน
ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

5.3.1 ร้อยละของ
หลักสตูรที่มผีลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับดี
ขึ้นไป 

40 5.3.1.1 พัฒนาระบบการ
บริหารหลักสตูรใหม้ี
ความยืดหยุ่น และ
สามารถน าไปจดัการ
เรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการบริหาร
หลักสตูรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  

  -  1,000.00  รองฯฝ่าย
วิชาการ 

งานวชิาการ 

5.4 นักศึกษาไดร้ับ
การพัฒนาตามอตั
ลักษณ์ของสวนสุนัน
ทา 

5.4.1 ระดบัความพึง
พอใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการส่งเสรมิ หรือ
พัฒนาให้กับนักศึกษา 

3.51 5.4.1.1 ส่งเสริม และ
พัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของ
สวนสุนันทาและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 

โครงการพัฒนา
นักศึกษาตามอัต
ลักษณส์วนสุนันทา 

 - 100,000.00  รองฯฝ่าย
กิจการ

นักศึกษา 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

โครงการ "รางวัลสวน
สุนันทา ส าหรับ นศ. 
ที่เป็นแบบอย่างท่ีดี" 

 - 2,000.00  รองฯฝ่าย
กิจการ

นักศึกษา 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

5.4.2 ระดบัความส าเรจ็
ของการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา(ระดับ 5 
คะแนน) 

5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 

 - 2,000.00  รองฯฝ่าย
วิชาการ 

งานวิชาการ 

5.5 บุคลากรมี
ศักยภาพในการ
แข่งขัน สู่ความเป็น
มืออาชีพ  

5.5.1 ระดบัความส าเรจ็
ของการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย ์

4 5.5.1.1 ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้บุคลากรมี
ศักยภาพในการแข่งขัน
อย่างมืออาชีพ 

โครงการพัฒนาความ
พร้อมของบุคลากร
สายวิชาการในการเข้า
สู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

 - 2,000.00  รองฯฝ่าย
วิชาการ 

งานบุคคล 
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เป้ำประสงค  ตัว ี้วั  
ค่ำเป้ำหมำย 

  นงำน/ ลย ท   
โครง ำรเ ิง
ย ท  ำสตร  

งบประมำ    ้  ำ ับ
   ล 

หน่วยงำนที่
รับ ิ  อบ 2559   ่น ิน รำย  ้ 

5.6 มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

5.6.1 ระดบัความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อ
การให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.51 5.6.1.1 พัฒนาและ
ปรับปรุงสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน  

โครงการพัฒนาสื่อ 
เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

 - 2,000.00  คณบด ี งานวิชาการ 
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บทท่ี 6  นวทำง ำรน ำ  นส ่ ำรป ิบัติ ละ ำรติ ตำมประเมิน ล 

 
 การน าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อ
การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดท าโครงการ/กิจกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ใน
เรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

2.เพ่ือปรับประบวนการ และกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการน าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 

 นวทำง ำรน ำ  นป ิบัติรำ  ำรประ  ำปี ปส ่ ำรป ิบัติ 
 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงก าหนดทางการน าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผน และยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยจัดท า
แนวทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับ
บุคลากร ได้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

2. ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของกิจกรรม/
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก  

3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และของ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผลงานตามแผนที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่ การพิจารณา การ
สนับสนุนทรัพยากรจากต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือสร้างพันธะสัญญาเชิงยุทธศาสตร์กับหัวหน้า            
กลุ่มสาขาวิชา พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์สู่การประเมินผลงาน และการอุดหนุนทรัพยากร               
จากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และมหาวิทยาลัยต่อไป 

5. สร้างกลไกประสานงานภายในของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บ เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดย
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้ง่ายสร้างช่องทางให้ประชาคมของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วม
กิจกรรมการพัฒนา 

6. ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรมโครงการ ว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ /
การพัฒนา รวมทั้งสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ำรติ ตำม ละประเมิน ล  นป ิบัติ ำรประ  ำปี 
 

 การติดตาม ประเมินผลเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสนับสนุนให้การด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ บรรลุเป้าประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงาน และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เหมาะสมเท่าทันสถานการณ์ และสามารถบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
โดยจัดท าระบบการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1. ให้ความส าคัญกับการติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยพัฒนาตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการประจ าปีของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ  

2. พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและก าหนดตัวชี้วัด แก่
หน่วยงานภายในของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน
ให้มีการเชื่อมโยงเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกระดับ โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท า
กิจกรรม/โครงการ และการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริหาร 

4. ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์ทุกๆ เดือนพร้อมให้ผู้รับผิดชอบในภารกิจ             
ท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร 
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ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ค ำสั่ง วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 
ที่ ๐๐๐๑ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 
......................................................................... 

 เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร มีกำรปรับทิศทำงกำรพัฒนำวิทยำลัยพยำบำล
และสุขภำพให้สำมำรถรองรับกับควำมต้องกำรควำมคำดหวังของผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุ บันและ
อนำคต และควำมท้ำทำยต่ำงๆ ของกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และควำมท้ำทำยของโลก จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร ดังต่อไปนี้ 

 
คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. ผู้อ ำนวยกำร      ประธำนกรรมกำร 
๒. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพ  รองประธำนกรรมกำร 
๓. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร    กรรมกำร 
๔. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร    กรรมกำร 
๕. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร  กรรมกำร 
๖. รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ   กรรมกำร 
๗. หัวหน้ำส ำนักงำนวิทยำลัยฯ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๘. เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
หน้าที ่

๑. ให้ค ำปรึกษำ และข้อเสนอแนะในกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒. พิจำรณำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร 
๓. ก ำกับ และติดตำมกำรทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑. อำจำรย์ ดร.อุดมพร     ยิ่งไพบูลย์สุข   ประธำนกรรมกำร  
๒. อำจำรย์ ดร.เปรมวดี    คฤหเดช    กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.มัณทนำวดี  เมธำพัฒนะ   กรรมกำร 
๔. ผศ.ดร.บุญศรี   กิตติโชติพำณิชย์   กรรมกำร 
๕. อำจำรย์สุจิตรำ   อู่รัตนมณี   กรรมกำร 
๖. รศ.วิริยำ   สุขวงศ ์   กรรมกำร 
๗. รศ.วิจิตรำ   กุสุมภ์    กรรมกำร 
๘. อำจำรย์วรุณศิริ   ปรำณีธรรม   กรรมกำร 
๙. ผศ.ลักขณำ   ยอดกลกิจ   กรรมกำร 
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๑๐. อำจำรย์ ดร.กำญจนำ  เกียรติกำนนท์   กรรมกำร 
๑๑. อำจำรย์ ดร.กนิษฐ์  โง้วศิริ    กรรมกำร 
๑๒. อำจำรย์ ดร.ฐิตวันต์  หงส์กิตติยำนนท์   กรรมกำร 
๑๓. อำจำรย์จันทนำ   แจ้งเจนเวทย์   กรรมกำร 
๑๔. อำจำรย์เพ็ชรัตน์   เตชำทวีวรรณ   กรรมกำร 
๑๕. อำจำรย์นภพรพัชร  มั่งถึก    กรรมกำร 
๑๖. อำจำรย์วิภำกร   สอนสนำม   กรรมกำร 
๑๗. อำจำรย์รังสิมำ  พัสระ    กรรมกำร 
๑๘. อำจำรย์นิตยำ      ศรีจ ำนง    กรรมกำร 
๑๙. อำจำรย์สุภำวดี   เลิศส ำรำญ   กรรมกำร 
๒๐. อำจำรย์เตชทัต   อัตครธนำรักษ์   กรรมกำร 
๒๑. นำยสุทธิพงษ์   โตกำญจนำ   กรรมกำร 
๒๒. นำงสำวนฤมล   รุ่งอินทร์    กรรมกำร 
๒๓. นำยณัฐพงษ์   งำมกำญจนรัตน์   กรรมกำร 
๒๔. นำงสำวอัญชำ   แดงทองดี   กรรมกำร 
๒๕. นำยนพปฎล   อินยำศรี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๖. นำงสำวพัชรำ   กล้ำหำญ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
หน้าที ่

๑. รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลทบทวนแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำร  
๒. ทบทวน/จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติกำรเสนอคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรเพ่ือพิจำรณำ 
๓. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำร และน ำผลกำรติดตำมมำ

ปรับปรุงแผน 
๔. อ่ืนๆ ตำมที่คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรมอบหมำย 

 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

 
สั่ง  ณ  วันที่ ๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

           
 
 
                  ( ดร.พรพรรณ  วรสีหะ ) 

                                                              ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร ์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 
จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ทั้งที่เป็นจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำมโดยกำรให้น้ ำหนักควำมส ำคัญว่ำ ประเด็นใดมีควำมส ำคัญว่ำประเด็นใดมีควำมส ำคัญ
มำกที่สุดตำมล ำดับ โดยผู้บริหำรและบุคลำกรของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ จ ำนวน 10 คน เป็นผู้ประเมินเป็น
น้ ำหนักคะแนนตำมล ำดับมำกไปหำน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำมปรำกฏดังนี้ 

1.น้ ำหนักคะแนนของจุดแข็ง เรียงจำกล ำดับคะแนนมำกไปหำน้อย ตำมตำรำงต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S1 184 มีหลักสูตรที่ทันสมัยและตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต  
S2 177 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นกำรพัฒนำทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำทุกชั้นปีอย่ำง

ต่อเนื่อง 
S3 172 มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำน  
S4 164 มีระบบกำรพัฒนำอำจำรย์อย่ำงต่อเนื่อง  
S5 124 มีกำรจัดกำรควำมรู้ที่ได้รับกำรยอมรับในระดับมหำวิทยำลัย  

S6 104 มีปัจจัยเกื้อหนุนในกำรจัดกำรศึกษำที่ทันสมัย  

S7 76 มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบที่หลำกหลำยโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

S8 64 สถำนที่ตั้งวิทยำลัยอยู่กลำงใจเมือง สะดวกในกำรเดินทำง 

S9 36 ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร เป็นผู้น ำในกำรน ำ
ควำมรู้ใหม่ๆ มำให้อำจำรย์  

S10 0 สมำรถรับบุคลำกรทุกระดับเข้ำมำได้อย่ำงมำกมำย 

S11 0 อำจำรย์มีควำมรู้ และประสบกำรณ์วิชำชีพมำก 

S12 0 มีอำจำรย์ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์หลำกหลำยสำมำรถถ่ำยทอดได้ 

S13 0 มีอำจำรย์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะเจำะจงครอบคลุมทุกรำยวิชำ อำจำรย์มีควำมทุ่มเท 

S14 0 แต่ละสำขำวิชำมีควำมสำมัคคี ร่วมมือร่วมใจกันท ำงำน 

S15 0 มีกำรประชุมแลกเปลี่ยนควำมรู้ทำงวิชำกำร 

S16 0 มีกำรประชุมเพ่ือท ำแผนจัดกำรเรียนกำรสอน/ประเมินผล/พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

S17 0 มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้รูปแบบที่หลำกหลำยโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียน 

S18 0 มีกำรจัดสรรเวลำเพื่อให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ 

S19 0 มีควำมคล่องตัวในกำรจัดกำรงบประมำณ 

S20 0 มีกำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์อย่ำงต่อเนื่อง 

S21 0 มีอำจำรย์ที่มีควำมมุ่งม่ันพัฒนำองค์กร 

S22 0 คณำจำรย์ในภำควิชำมีควำมรู้หลำกหลำย 

S23 0 คณำจำรย์ในภำควิชำมีควำมสำมัคคีกลมเกลียวกันดี 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 

S24 0 มีกำรวำงแผนจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำ ก่อนสอน ขณะสอน และประเมินผลกำรสอน 
S25 0 มีหลักสูตรที่ทันสมัยและตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต  

S26 0 มีงบประมำณที่เพียงพอในกำรบริหำรจัดกำร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 

S27 0 เป็นคณะที่ทุกคนอยำกเข้ำศึกษำเพรำะจบแล้วมีงำนท ำ รำยได้ดี 

S28 0 สถำนประกอบกำรโรงพยำบำลทั้งรัฐบำลและเอกชนต้องกำรนักศึกษำที่จบเข้ำมำท ำงำนทันที 

S29 0 มีอำจำรย์แต่ละสำขำที่มีควำมเชี่ยวชำญโดยตรง 

S30 0 มีBack Office ที่สนับสนุนงำนอย่ำงเต้มที่และเก่ง 

S31 0 มีแหล่งฝึกท่ีหลำกหลำย ท ำให้นักศึกษำรับควำมรู้และปรับตัวได้เหมำะสม  

S32 0 เป็นสังคมเอ้ืออำทร และส่วนใหญ่ให้ควำมร่วมมือท ำงำนดี 

S33 0 มีกำรจัดงบประมำณส ำหรับอุปกรณ์ใน LAB หนังสือ ต ำรำ ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนเพ่ิมทุกปี 

S34 0 มีกำรจัดตู้เก็บทรัพย์สินส ำหรับนักศึกษำระหว่ำงกำรเรียน ลดอุปสรรคนักศึกษำใช้สื่อออนไลน์
ระหว่ำงเรียน 

S35 0 วิทยำลัยอยู่ใจกลำงกรุงเทพมหำนคร สะดวกในกำรเดินทำงและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 

S36 0 เป็นสถำบันที่เกิดมำนำน เมื่อตั้งคณะพยำบำล ย่อมมีนักศึกษำมำสมัครมำกกว่ำสถำบันรำชภัฏ
ด้วยกัน 

S37 0 ด้ำนทรัพยำกรบุคคลอำจำรย์ผู้สอนมีควำมเชี่ยวชำญในแต่ละสำขำวิชำ 

S38 0 สื่อกำรสอน เช่น โมเดลหุ่นมีควำมทันสมัยและเพียงพอ 
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2.น้ ำหนักคะแนนของจุดอ่อน เรียงจำกล ำดับคะแนนมำกไปหำน้อย ตำมตำรำงต่อไปนี้ 
ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 
W1 66 จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับชำติและนำนำชำติยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
W2 59 กำรจ่ำยค่ำตอบแทนในเรื่องกำรขึ้นฝึกปฏิบัติและกำรขออบรมต่ำงสถำนที่ 
W3 53 สัดส่วนคุณวุฒิของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก และสัดส่วนของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำรง

ต ำแหน่งทำงวิชำกำรยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
W4 47 ควรมีกำรวำงแผน กำรเขียนต ำรำ บทควำมเพ่ือเป็นงำนที่มีชื่อเสียงของวิทยำลัย 
W5 42 บุคลำกรบำงส่วนท ำงำนยังไม่เป็นระบบระเบียบ เรื่องกำรประชุม ไม่มีกำรเขียนรำยงำนกำรประชุม 

กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรที่ไม่ชัดเจน 

W6 36 ขำดกำรประเมินผลงำนของอำจำรย์อย่ำงเป็นรูปธรรมในกำรปฏิบัติงำน 
W7 26 ขำดควำมชัดเจนในนโยบำยมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย 
W8 25 บุคลำกรขำดวินัยในกำรรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
W9 13 กำรจัดบุคลำกรที่จะเข้ำมำดูแลช่วยอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/ภำค/สำขำ 
W10 0 บรรยำกำศในกำรท ำงำนไม่ดีมีกำรแบ่งพวก  
W11 0 บุคลำกรในวิทยำลัยไม่กล้ำปรึกษำผู้บริหำรในบำงเรื่อง  
W12 0 กำรแสดงออกของผู้บริหำรระดับสูงของวิทยำลัย ควรแสดงออกถึงควำมเป็นกัลยำณมิตร 

W13 0 ควรจัดท ำ job Description ของบุคลำกรของแต่ละฝ่ำยให้ชัดเจนและประชำสัมพันธ์ให้ทรำบทั่ว
กัน แต่ปัจจุบันยังไม่มี 

W14 0 ไม่มีกำรประชุม ระดมควำมคิดเห็นของอำจำรย์ ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมในแต่ละที่บุคลำกรใน
วิทยำลัย โดยเฉพำะอำจำรย์ ไม่ทรำบว่ำในรอบปีมีกิจกรรมอะไรบำงเช่น กิจกรรมกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ งบประมำณที่ใช้เพ่ือกำรพัฒนำในรอบปี 
จ ำนวนเท่ำใด เป็นต้น 

W15 0 ผู้บริหำรของวิทยำลัยควรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอำจำรย์ และบุคลำกรของ
วิทยำลัยให้มำกขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนำวิทยำลัยฯ 

W16 0 ห้ององเรียนมีน้อย อุปกรณ์ช ำรุดบ่อย แอร์ไม่เย็น ห้องพักอำจำรย์แออัด 
W17 0 แผนนโยบำย/แผนปฏิบัติกำรไม่นิ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อย 
W18 0 กำรจัดกำรบริหำรอำจำรย์ที่ยังไม่ตรงสำขำ ควำมสำมำรถและสัดส่วน 
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3.น้ ำหนักคะแนนโอกำส เรียงจำกล ำดับคะแนนมำกไปหำน้อย ตำมตำรำงต่อไปนี้ 
ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 
O1 73 กำรเข้ำสู่ AEC มีควำมต้องกำรบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพเป็นจ ำนวนมำก 
O2 67 เป็นสำขำท่ีผู้เรียนเลือกเรียนเป็นอันดับ 1 ของประเทศ 
O3 62 เป็นสำขำท่ีขำดแคลน เป็นที่ต้องกำรของสังคมจ ำนวนมำกอันดับ1 
O4 61 ได้รับงบประมำณสนับสนุนในกำรผลิตบัณฑิตพยำบำลศำสตร์จำกรัฐบำล 
O5 44 สำมำรถเลือกผู้เรียนมำจำกหลำกหลำยทั่วประเทศ 
O6 43 กำรเริ่มเข้ำสู่ AEC ปลำยปี 2558 ส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนภำษำอังกฤษ และภำษำอำเซียน เพ่ือ

พัฒนำสู่หลักสูตรพยำบำลศำสตร์(นำนำชำติ) 

O7 26 ขยำยท ำ MOU กับโรงพยำบำลในเครือไว้ เช่น โรงพยำบำลกรุงเทพ เช่น โรงพยำบำลพญำไท 
เช่น โรงพยำบำล เช่น โรงพยำบำลรำชวิถี เช่น โรงพยำบำลตำกสิน ดังที่ได้ท ำ MOU กับ เช่น 
โรงพยำบำลศิริรำชเป็นต้น 

O8 25 เป็นอำชีพท่ีมีโอกำสใน AEC  
O9 12 มีกิจกรรมสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนอยู่ตลอดเวลำ 
O10 0 วิทยำลัยมีทุนสนับสนุนให้อำจำรย์อบรม/ศึกษำต่อ/วิจัย/บริกำรวิชำกำรเพ่ือเพ่ิมศักยภำพ 

O11 0 นักศึกษำได้รับกำรพิจำรณำกองทุนกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำก่อนสำขำอ่ืนๆ  

O12 0 ได้รับกำรสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยในกำรให้บริกำรวิชำกำรและท ำวิจัย 

O13 0 มีกำรให้ทุนกำรศึกษำในกำรน ำเสนอผลงำนวิจัย กำรเขียนผลงำนในวำรสำรต่ำงประเทศ ท ำให้
สร้ำงแรงจูงใจให้คณำจำรย์อยำกท ำ 

O14 0 มีกำรน ำนักศึกษำไปฝึกท่ีแหล่งฝึกหลำกหลำย ท ำให้นักศึกษำรู้และเข้ำใจหลำยบริบทของแต่ละ
แหล่ง 

O15 0 มีงบประมำณสนับสนุนพัฒนำอำจำรย์ 

O16 0 มีโอกำสมำกมำยที่จะให้อำจำรย์ได้ศึกษำต่อหรือท ำวิจัย 

O17 0 มีทรัพยำกรค่อนข้ำงมำกที่สำมำรถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถำบัน 

O18 0 มีนักศึกษำและอำจำรย์ที่มีควำมรับผิดชอบสูง 

O19 0 มีทุนสนับสนุน มีงบประมำณค่อนข้ำงพอต่อกำรพัฒนำ 

O20 0 มีโอกำสและมีทุนวิจัยสนับสนุน 

O21 0 กำรเชิญวิทยำกรในกลุ่มแพทย์จำกแหล่งฝึกมำบรรยำยในบำงรำยชั่วโมง 

O22 0 กำรร่วมกิจกรรมระหว่ำงคณะพยำบำล มหำวิทยำลัยอื่นๆ ทุกรำยวิชำ 

O23 0 มีนโยบำยดีและค่อนข้ำงเป็นระบบแต่ให้ลงมือปฏิบัติจริง และมีเกณฑ์วัดผลจริงและเป็นระบบ 

O24 0 มีอำจำรย์ที่มีใจในกำรท ำงำนเพ่ือส่วนรวม 

O25 0 มีงบประมำณมำก 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 66



ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 
O26 0 มีงบประมำณมำกในกำรสนับสนุนให้ด ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ 

O27 0 เปิดโอกำสในกำรเรียนต่อของอำจำรย์ 

O28 0 ได้แหล่งฝึกท่ีหลำกหลำย ท ำให้นักศึกษำมีโอกำสมำกในกำรได้เรียนรู้ประสบกำรณ์ต่ำงๆ 

O29 0 มีงบประมำณเพียงพอต่อกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ 

 
4.น้ ำหนักคะแนนภัยคุกคำม เรียงจำกล ำดับคะแนนมำกไปหำน้อย ตำมตำรำงต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 
T1 46 มีกำรเปิดสถำบันกำรศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตรขึ้นใหม่จ ำนวนมำก 

T2 46 สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำส่งผลต่อ
กำรบริหำรจัดกำรของวิทยำลัย 

T3 39 นักศึกษำไม่ได้อยู่หอภำยใน (มหำวิทยำลัยไม่มีหอพัก)ท ำให้ต้องอยู่หอนอกมหำวิทยำลัย เป็น
อุปสรรคในกำรเดินทำงมำเรียน กำรไปฝึกงำนที่โรงพยำบำลไกลๆ 

T4 36 กำรเดินทำงไปนิเทศนักศึกษำภำยนอกมีปัญหำอุปสรรคในเรื่องพำหนะกำรเดินทำงไปแหล่งฝึก
บำงแห่งไม่มีรถประจ ำทำง 

T5 0 จำกจุดอ่อนต่ำงๆ ท ำให้กำรท ำงำนไม่มีระบบ ขำดประสิทธิภำพได้ผลงำนไม่ตรงตำมเป้ำหมำยงำน
ไม่มีประสิทธิภำพ 

T6 0 ไม่มีโรงพยำบำลในสังกัดของวิทยำลัยเอง 

T7 0 มีกำรปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนอยู่ตลอดเวลำ 

T8 0 กำรจัดกิจกรรมของวิทยำลัยโดยไม่มี year plan ท ำให้กิจกรรมบำงอย่ำงที่สำขำวิชำ year plan 
ไว้ล่วงหน้ำต้องเปลี่ยนแปลง 

T9 0 สถำนที่ในกำรศึกษำคับแคบ ถ้ำมีโรงพยำบำลเองสถำบันเองในกำรขึ้นฝึกปฏิบัติจะเป็นกำรเพิ่ม
ศักยภำพมำกขึ้น 

T10 0 สถำนที่ห้องเรียน เก้ำอ้ีที่นั่งของนักศึกษำไม่พอเพียงกับนักศึกษำ ทั้งช่วงเรียนและช่วงสอบ 

T11 0 แอร์บำงครั้งใช้งำนไม่ได้ ท ำให้บรรยำกำศท้ังห้องเรียนและห้องสอบไม่เอ้ืออ ำนวย 

T12 0 นักศึกษำมีควำมเป็นระเบียบน้อยกว่ำวิทยำลัยพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณะสุข กทม. และ
กองทัพ 

T13 0 กำรแข่งขันจำกมหำวิทยำลัย และสภำกำรพยำบำล 

T14 0 กำรแข่งขันด้ำนภำษำอังกฤษ 

T15 0 กิจกรรมพิเศษค่อนข้ำงมำก 

T16 0 กำรเข้ำสู่ AEC แต่ควำมพร้อมของนักศึกษำยังน้อย 

T17 0 คณะพยำบำลมีหลำยสถำบันแต่ควำม Strong ของเรำแข่งขันกันมำก 

T18 0 กำรตลำดกับภำยนอกต้องพิจำรณำ 

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 67



ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 
T19 0 วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ในองค์กรไม่เน้นควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร 

T20 0 นักศึกษำไม่สนใจวิชำกำร ไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรเรียน 

T21 0 นักศึกษำไม่มุ่งมั่นสมเป็นบุคลำกรทำงกำรแพทย์คือต้องเข้มแข็งทำงวิชำกำร มิใช่เรียนระบบศิลปะ
เรื่อยๆ 

T22 0 ต้นทุนทำงวิชำกำรนักศึกษำมีน้อยขำดควำมกระตือรือร้น 

T23 0 กิจกรรมนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมของมหำวิทยำลัย กระทบกำรฝึกภำคปฏิบัติ 

T24 0 กำรงดกำรเรียนกำรสอนกะทันหัน กระทบกำรวำงแผนเวลำทั้งนักศึกษำและอำจำรย์ที่สอน 

T25 0 ประเทศไทยเข้ำสู่ AEC นักศึกษำต้องเก่งด้ำนภำษำ มีหลักสูตรเพิ่มทักษะด้ำนภำษำอังกฤษให้
เข้มข้น 

T26 0 มีกำรงดกำรเรียนกำรสอนมำกเกินไปท ำให้อำจำรย์ไม่ได้ปฏิบัติพันธกิจด้ำนกำรสอนได้เต็มที่ 

T27 0 สถำนที่ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนกำรสอน 

T28 0 กำรต้องปรับองค์กรต่อกำรตรวจสอบ ท ำให้มีกำรเตรียมตัว ตรวจสอบ  

T29 0 กำรประเมินเพ่ือรับรองสถำบันจำกสภำกำรพยำบำล ที่ทุกคนต้องพัฒนำทุกคน 
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5.ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ในปัจจุบัน 
 วิทยำลัยพยำลและสุขภำพอยู่ในต ำแหน่งรุก ดังแสดงได้จำกภำพข้ำงล่ำงนี้ 
 

 
 
 จำกรูปสรุปได้ว่ำผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ  
หลังจำกใส่คะแนนประเมินแล้ว อยู่ในต ำแหน่ง “รุก” 
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6.ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 
วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (ในระดับกำรมุ่งมั่นปรับปรุง (ระดับ4) =สูง 

(ระดับ5) =สูงมำก) ดังนี้ 
จุดอ่อน 
46.จ ำนวนผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับชำติและนำนำชำติยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน (ระดับ5) 
38.สัดส่วนคุณวุฒิของอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก และสัดส่วนของอำจำรย์ประจ ำที่ด ำ รงต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรยังไม่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน (ระดับ4) 
47.ควรมีกำรวำงแผน กำรเขียนต ำรำ บทควำมเพื่อเป็นงำนที่มีชื่อเสียงของวิทยำลัย (ระดับ4) 
อุปสรรค 
86.มีกำรเปิดสถำบันกำรศึกษำในหลักสูตรพยำบำลศำสตร์ขึ้นใหม่จ ำนวนมำก (ระดับ 5) 
90.สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำส่งผลต่อกำรบริหำร

จัดกำรของวิทยำลัย (ระดับ 4) 
95.นักศึกษำไม่ได้อยู่หอภำยใน (มหำวิทยำลัยไม่มีหอพัก)ท ำให้ต้องอยู่หอนอกมหำวิทยำลัย เป็นอุปสรรคในกำร

เดินทำงมำเรียน กำรไปฝึกงำนที่โรงพยำบำลไกลๆ (ระดับ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จำกรูปสรุปได้ว่ำจำกกำรแก้ไขปรับปรุงข้ำงต้นแล้วนั้น วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ อยู่ใน 
ต ำแหน่ง “รุก” 
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7.สรุปกำรวิเครำะห์ปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ 
กำรวิเครำะห์ปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ สรุปได้ตำมตำรำงต่อไปนี้ 
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 ที่มำ : จำกกำรส ำรวจผู้บริหำรและบุคลำกรในวิทยำลัยฯ จ ำนวน 40 คน  
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การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์กับประเด็นยุทธศาสตร์ปัจจุบัน 
no Strategies 

SFAS Rank 
Strategic Themes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 กำรบริหำรเข้มแข็งมีธรรมำภิบำล 2,3 ∕             ∕ 

1 กำรเร่งรัดให้เกิดควำมคล่องตัวทำงกำรบริหำร 16 ∕             ∕ 

1 กำรส่งเสริมสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่
กำรงำน 

4,7 ∕           ∕ 

  
2 กำรสร้ำงเครือข่ำยกับภำคธุรกิจภำคส่วนต่ำงๆ 5     ∕           

2 กำรสร้ำงเครือข่ำยกับ สกอ. 12   ∕             

2 ควำมร่วมมือกับภำยนอก(Contract Out, 
Outsource) 

11   ∕     ∕ ∕ ∕   

3 เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริม
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

1,6,8,10,13,14         ∕   ∕   

4 ส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติและขยำยตลำดสู่
ต่ำงประเทศ 

9,15,18         ∕ ∕ ∕   

5 กำรเร่งรัดให้เกิดควำมคิดริเริ่ม และนวัตกรรม 
และกำรวิจัย 

17,20       ∕     ∕   

5 กำรน ำ e-Learning มำใช้ 19       ∕         

 
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯในปัจจุบัน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่ำและชุมชน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและคุณภำพบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเป็นฐำนในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ชุมชน และประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 สร้ำงควำมพร้อมกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรชั้นน ำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ 7 ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่สำกล 
 ยุทธศำสตร์ที่ 8 ปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสินทรัพย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ มาจากกลุ่มปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มที่ 1 ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์        SFAS Rank 
 - กำรบริหำรเข้มแข็งมีธรรมำภิบำล        2,3 
 - กำรเร่งรัดให้เกิดควำมคล่องตัวทำงกำรบริหำร      16 
 - กำรส่งเสริมสนับสนุนควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน     4,7 
ประเด็นยุทธศาสตร์เดิม 
 1.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 8.ปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสินทรัพย์และทรัพย์สินทำงปัญญำ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มที่ 2 การริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรมและการวิจัย 
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์        SFAS Rank 
 - กำรเร่งรัดให้เกิดควำมคิดริเริ่ม และนวัตกรรม และกำรวิจัย     17,20 
 - กำรน ำ e-Learning มำใช้        19 
ประเด็นยุทธศาสตร์เดิม 
 4. พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเป็นฐำนในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ชุมชน และประเทศชำติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มที่ 3 การสร้างเครือข่าย 
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์        SFAS Rank 
 - กำรสร้ำงเครือข่ำยกับภำคธุรกิจภำคส่วนต่ำงๆ      5 
 - กำรสร้ำงเครือข่ำยกับ สกอ.       12 
 - ควำมร่วมมือกับภำยนอก(Contract Out, Outsource)    11 
ประเด็นยุทธศาสตร์เดิม 
 2. สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่ำและชุมชน 
 6. เป็นศูนย์กลำงแห่งกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำรชั้นน ำ 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์        SFAS Rank 
 - เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ และส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน    1,6,8,10,13,14 
ประเด็นยุทธศาสตร์เดิม 
 7. ส่งเสริมและท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่สำกล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มที่ 5 การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐาน ก้าวไกลสู่อาเซียนและสากล 
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์         SFAS Rank 
 - ส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติและขยำยตลำดสู่ต่ำงประเทศ       9,15,18 
ประเด็นยุทธศาสตร์เดิม 
 3.ยกระดับมำตรฐำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและคุณภำพบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ประมวลภาพประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ SWOT ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559” 

วันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิฟ เฮ้า 
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ประมวลภาพประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ“การก าหนดโครงการและ
กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

วันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี 
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2559 - 2563)  
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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สรุปผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ SWOT ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
กลยุทธ์ และแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559” 
วันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมโกลเด้น คลิฟ เฮ้า 

 
1. อำจำรย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ 
2. อำจำรย์ ดร.เปรมวดี       คฤหเดช 
3. รศ.อรพินธ์   เจริญผล 
4. อำจำรย์กันยำ       นภำพงษ์ 
5. อำจำรย์สุจิตรำ   อู่รัตนมณี 
6. อำจำรย์วรุณศิริ   ปรำณีธรรม 
7. อำจำรย์จิระประภำ  ศรีสำรคำม ไกรทอง 
8. อำจำรย์นภพรพัชร  มั่งถึก 
9. อำจำรย์วิภำกร   สอนสนำม 
10. อำจำรย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข 
11. อำจำรย์เสริมศรี   เวชชะ 
12. รศ.วิริยำ    สุขวงศ ์
13. อำจำรย์จันทร์จิรำ  ควำมรู้ 
14. อำจำรย์วชิรพร   โชติพำนัส 
15. อำจำรย์ศันสนีย์   รุ่งรัตน์ธวัชชัย 
16. อำจำรย์รังสิมำ   พัสระ 
17. อำจำรย์กุศล   กีบำง 
18. รศ.ทิพำพันธ์   สังฆะพงษ์ 
19. อำจำรย์เพ็ชรัตน์   เตชำทวีวรรณ 
20. อำจำรย์เกศกัญญำ  จิรัตถิติกุล 
21. อำจำรย์หนึ่งฤทัย   โพธิ์ศรี 
22. อำจำรย์ ดร.กำญจนำ   เกียรติกำนนท์ 
23. รศ.พูนสุข   ช่วยทอง 
24. อำจำรย์สุภำรัตน์   ประสิทธิ์ศำสตร์ 
25. อำจำรย์ ดร.มัณทนำวดี  เมธำพัฒนะ 
26. อำจำรย์สุรำงค์   เชื้อวณิชชำกร 
27. ผศ.ลักขณำ   ยอดกลกิจ 
28. อำจำรย์สุมำลำ   สว่ำงจิต 
29. อำจำรย์ ดร.ฐิตวันต์  หงษ์กิตติยำนนท์ 
30. อำจำรย์จันทนำ   แจ้งเจนเวทย์ 
31. ผศ.ดร.บุญศรี   กิตติโชติพำณิชย์ 
32. อำจำรย์เตชทัต   อัตครธนำรักษ์ 
33. รศ.ประไพวรรณ   ด่ำนประดิษฐ์ 
34. อำจำรย์สุภำวดี   เลิศส ำรำญ 
35. อำจำรย์เอ้ืออำรีย์   สำริกำ 
36. อำจำรย์ ดร.กนิษฐ์  โง้วศิริ 
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37. อำจำรย์พัชรำนีย์   วิชัยวงศ์ 
38. อำจำรย์จักรกฤช   ปิจดี 
39. อำจำรย์วำนิช   สุขสถำน 
40. อำจำรย์ธนะวัฒน์   รวมสุก 
41. นำยนพปฎล   อินยำศรี 
42. นำยสุทธิพงษ์   โตกำญจนำ 
43. นำยอติกำนต์   ทวีวงศ์อนันต์ 
44. นำงสำวนฤมล   รุ่งอินทร์ 
45. นำยณัฐพงษ์   งำมกำญจนรัตน์ 
46. นำงสำวสุธำมำศ   นุ่มพญำ 
47. นำงสำวอัญชำ   แดงทองดี 
48. นำงสำวอัญชนำ   สอนแตง 
49. นำงสำววันวิสำ   หนูเมียน 
50. นำยวิชรพัฒน์   เลิศบัณฑิตกุล 
51. นำงสำวพัชรำ   กล้ำหำญ 
52. นำงสำวเบญจพร   เติมสิน 
53. นำยสุทธิพงษ์   งำมข ำ 
54. นำยนิรันดร์   กังขอนนอก 
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ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ“การก าหนดโครงการและกิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

วันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จ.ชลบุรี 
 

1. อำจำรย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ 
2. อำจำรย์ ดร.อุดมพร   ยิ่งไพบูลย์สุข 
3. อำจำรย์ ดร.เปรมวดี     คฤหเดช 
4. อำจำรย์ ดร.มัณทนำวดี   เมธำพัฒนะ 
5. ผศ.ดร.บุญศรี    กิตติโชติพำณิชย์ 
6. อำจำรย์สุจิตรำ    อู่รัตนมณี 
7. รศ.วิริยำ    สุขวงศ ์
8. รศ.วิจิตรำ    กุสุมภ์ 
9. อำจำรย์วรุณศิริ    ปรำณีธรรม 
10. ผศ.ลักขณำ    ยอดกลกิจ 
11. อำจำรย์ ดร.กำญจนำ   เกียรติกำนนท์ 
12. อำจำรย์ ดร.กนิษฐ์   โง้วศิริ 
13. อำจำรย์ ดร.ฐิตวันต์   หงส์กิตติยำนนท์ 
14. อำจำรย์จันทนำ    แจ้งเจนเวทย์ 
15. อำจำรย์เพ็ชรัตน์    เตชำทวีวรรณ 
16. อำจำรย์นภพรพัชร   มั่งถึก 
17. อำจำรย์วิภำกร    สอนสนำม 
18. อำจำรย์รังสิมำ   พัสระ 
19. อำจำรย์นิตยำ       ศรีจ ำนง 
20. อำจำรย์สุภำวดี    เลิศส ำรำญ 
21. อำจำรย์เตชทัต    อัตครธนำรักษ์ 
22. นำยสุทธิพงษ์    โตกำญจนำ 
23. นำงสำวนฤมล    รุ่งอินทร์ 
24. นำยณัฐพงษ์    งำมกำญจนรัตน์  
25. นำงสำวอัญชำ    แดงทองดี 
26. นำยนพปฎล    อินยำศรี 
27. นำงสำวพัชรำ    กล้ำหำญ 
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