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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจ
หลักในการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถ ตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพของประเทศ  วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับนโยบายด้านการศึกษาและ
ด้านสุขภาพของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีการบริหารจัดการ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) วิทยาลัยฯ ได้ท าการศึกษา
สภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นท้าทายด้านต่างๆที่ วิทยาลัยฯ ต้องเผชิญ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ได้แก่ 1) Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการ
ท างานหรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 2) Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกล
ยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 3) System (ระบบ) ระบบการท างานเป็น
อย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 4) Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือช านาญมาก
น้อยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 5) Staff (บุคลากร) บุคลากรมีความพร้อมมากน้อย
เพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 6) Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ และ 7) Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้
องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment 
Analysis) ใช้กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะห์
ผลกระทบที่มีต่อวิทยาลัยฯ ได้แก่ 1) P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและ
นโยบายทางการเมือง 2) E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ             
3) S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคม และ 4) T-Technology เป็นการวิเคราะห์
แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และได้ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยฯ จากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในประเด็นจุดแข็ง (Strengths : 
S) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) และประเด็นภัยคุกคาม 
(Threats : T) รวมทั้งมีการประเมินประเด็นปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน เพ่ือวิเคราะห์หา
ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือที่วิทยาลัยฯจะได้ปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ โดยการ
ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม  
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  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ณ ปัจจุบัน 
โดยใช้โปรแกรม  Excel ของวิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ อยู่ในต าแหน่ง “ถอย” ดังภาพนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ปัจจุบัน 
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 เมื่อวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทราบต าแหน่งยุทธศาสตร์  ณ ปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงโดยการลด
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) และประเด็นภัยคุกคาม 
(Threats : T) รวมทั้งมีการประเมินประเด็นปัจจัยต่างๆ สถานการณ์ จ านวน 5 ประเด็น ในระดับที่มีคะแนน
สูงมาก (5 คะแนน) ดังนี้ 
 1. ล าดับที่ W4 ข้อ 19 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย 
 2. ล าดับที่ W5 ข้อ 14 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
 3. ล าดับที่ W6 ข้อ 16 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อย
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา 
 4. ล าดับที่ T1 ข้อ 46 สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 
 5. ล าดับที่ T9 ข้อ 44 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษา 
 จากการปรับปรุงสถานการณ์ จ านวน 5 ประเด็น ดังกล่าวท าให้วิทยาลัยฯสามารถปรับปรุงต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ไปอยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” ดังภาพนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับลด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรคของวิทยาลัยฯ 
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  เมื่อวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทราบต าแหน่งยุทธศาสตร์  ณ ปัจจุบันแล้ว ได้ประชุม
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาลัยฯ เพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ.
2560 - พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ 
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยมีสาระที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและ

สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 
 

พันธกิจ (Mission) 
 ผลิตบัณฑิต (Educate) จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ 

ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการท างานใน
ระดับสากล มีจิตส านึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นใน
วิชาชีพ 

 วิจัย (Research) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและ
สุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 

 บริการวิชาการและชุมชน (Academic and Community Services) ให้บริการวิชาการ 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายการ
ดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม  

 ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture Conservation ) อนุรักษ์ ส่งเสริม 
พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ภารกิจหลัก (Key result area) 
 1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และ

ปฏิบัติ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกใน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อด าเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ 

 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ 
 3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการ

พยาบาล และด้านอ่ืนๆ 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)  
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 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 มี

ทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้ 

 จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืน มุ่งท า
ความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล” 

 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 
 เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่

สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values) 
 SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย 
  S = Smart Students: คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี 
  M = Smart Management : มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 

และมีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล   
  A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด 

สร้างสรรค์ และสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้  
  R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการท าวิจัย และ/หรือน า

ผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร 
  T = Smart Teacher & Technology: ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการ

ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติ
และการด ารงตน 
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 ค าขวัญ / (Motto)  
 ค าขวัญ / (Motto) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต 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 มีความสาค าขวัญ / (Motto) มัคคี ในหมู่คณะ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 (Straค าขวัญ / (Motto) tegic Thrusts)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ คือ คุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) สามารถสรุป
จ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดแผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/ กิจกรรม ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/
กลยุทธ ์

โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์ 

1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 10 22 26 28 
2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 10 13 12 12 
3 สร้างความสัมพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 5 6 7  8 
4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 6 7 7  7 

รวม 31 48 52 55 
 

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามท่ีปรากฏในส่วนที่ 4 
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 ทั้งนี้เพ่ือให้การน าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25560 - 2564) ไปสู่การปฏิบัติ วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และจัดสรรงบประมาณ จ านวนทั้งสิ้น 49,032,600 บาท จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 19,114,800 
บาท เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จ านวน 29,917,800 บาท เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์โครงการ/ 
กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ที่ก าหนดไว้ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ต่อไป ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน 
เงินนอกงบประมาณ 

(เงินรายได)้ 
รวมงบประมาณ

ทั้งสิ้น 
1  พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ เ ป็ น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

19,114,800.00 6,503,750.00 26,135,750.00 

2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

- 363,450.00 363,450.00 

3 สร้ า งความสัมพันธ์  เชื่ อม โยง
เครือข่ายและท้องถิ่น 

- 670,000.00 670,000.00 

4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ - 679,800.00 679,800.00 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ - 21,700,800.00 21,700,800.00 

รวม 19,114,800.00 29,917,800.00 49,032,600.00 
 

 ทั้งนี้วิทยาลัยฯ ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละ
ยุทธศาสตร์มีดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก
คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพ่ือสู่การเป็น
เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี (2) ร้อย
ละความส าเร็จของการด าเนินการตามเกณฑ์ QS (3) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ (4) ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต 
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (5) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (6) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา (7) 
ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการด าเนินการตามภารกิจของวิทยาลัยฯ 
(8) ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (9) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม 
หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา (10) ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน (11) ร้อยละ
ของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ ากว่าระดับ 3.01 
(12) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของวิทยาลัยฯ (13) ร้อยละของ
บุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง (14) ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (15) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะประจ าสายงาน (16) ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย (17) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย 
(18) ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตามแนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ (19) ระดับความเชื่อมั่นของ
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บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยฯ (20) ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่
ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ก าหนดขึ้นต่อปี (21) ความพึง
พอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของวิทยาลัยฯ (22) ด้านร้อยละ
เฉลี่ยของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้การบริการวิชาการ และวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ 
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (2) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (3) ร้อยละผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด (4) จ านวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา (5) จ านวนฐานความรู้/องค์
ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ (6) ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชนเทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด (7) เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (8) ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งหมด (9) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไกในการด าเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ (10) จ านวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ (11) ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่ก าหนด (12) ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย (13) จ านวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก 
คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัยฯ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
วิทยาลัยฯ (2) จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย (3) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือใน
ประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (4) ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ (5) ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย (6) ระดับ
ความส าเร็จของพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับ
นานาชาติ 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย (2) ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (3) ร้อยละของ
วิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ (4) ร้อย
ละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย (5) จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษา



 

 

  ฌ  

 

แลกเปลี่ยน (6) จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ (7) จ านวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรอง
มาตรฐาน (8) ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงเว็บไชต์ 

 

แนวทางการด าเนินการ 
 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผล ดังนี้ 

 1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

  1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย 
และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

  1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ
แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

  1.3 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและ
ประเมินผลงานตามที่ก าหนดไว้ 

  1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์
ทั่วองค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 สู่การประเมินผลงาน 

  1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น  ปลุกเร้า และ
ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณา
การ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

  2.1 จัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 

 1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
 2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 3 แผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
 4) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 5) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  
 6) แผนพัฒนาบุคลากร 
 7) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม 
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 9) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 10) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
 11) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 12) แผนการจัดการความรู้ 
 13) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
 14) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
 15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  
 16) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 17) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ  
 18) แผนปฏิบัติการงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 
 19) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
  2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน 

มุ่งเน้นที่การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม
ที่มุง่ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

  2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 

 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างาน
ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผน
เงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของ
องค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วย
ส่วนส าคัญ ดังนี้ 

 1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 

 2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการ
ด าเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพ่ือมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

 4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน วิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการ
ของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอด
ความรู้ซึ่งกันและกัน  

 5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
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การติดตามและประเมินผล 
 เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ แล้ว จะต้อง

วางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความส าเร็จในหลายมิติ 
และหลายระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้ 

 1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง
สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยการจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพ่ือแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
รวมถึงการจัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ เพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

 5. มีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพ่ือเชื่อมโยง
กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล 
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สารบัญ 
 

บทที่ 1 บทน า หน้า 
 1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 1 
 1.2 โครงสร้าง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 2 
 1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ  3 
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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 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 โครงสร้างวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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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 2557  ปีการศึกษา 2558  ปีการศึกษา 2559 

สาขาวิชา ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 465 - 465 475 - 475 475 - 475 
รวมท้ังสิ้น 465 - 465 475 - 475 475 - 475 

 

 1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

สาขาวิชา  
ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม ปกต ิ พิเศษ รวม 

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

 

 1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2556 2557 2558 2559 

การมีงานท า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
เงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ าของ ก.พ. ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.56 4.49 4.44 4.43 
 

 1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 
จ านวน 

 
สาขา 

ปีงบประมาณ  
2557 

ปีงบประมาณ 
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

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

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 11 6 18 15 16 16 26 26 
รวมทั้งสิ้น 11 6 18 15 16 16 26 26 
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 1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

สาขาวิชา 
จ านวนโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

ปีงบประมาณ
2557 

ปีงบประมาณ
2558 

ปีงบประมาณ
2559 

ปีงบประมาณ
2560 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 13 14 18 6 
รวมทั้งสิ้น 13 14 18 6 

 

 1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 
จ านวนโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ
2557 

ปีงบประมาณ
2558 

ปีงบประมาณ
2559 

ปีงบประมาณ 
2560 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 16 16 9 4 
รวมทั้งสิ้น 16 16 9 4 

 

 1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 
  1.4.8.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา 
 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต - 50 10 60 5 35 8 48 - 33 13 46 

รวมทั้งสิ้น - 50 10 60 5 35 8 48 - 33 13 46 
หมายเหตุ : นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อด้วย 5 คน      ข้อมูล ณ วันที่  3  กรกฎาคม  2560 
   

  1.4.8.2 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 50 4 6 60 40 3 5 48 39 4 3 46 

รวมทั้งสิ้น 50 4 6 60 40 3 5 48 39 4 3 46 
หมายเหตุ : นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อด้วย  5 คน      ข้อมูล ณ วันที่  3  กรกฎาคม  2560 
 
  1.4.8.3 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

สาขาวิชา 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม ตร ี โท เอก รวม 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 9 5 - 14 10 5 - 15 9 6 - 15 

รวมทั้งสิ้น 9 5 - 14 10 5 - 15 9 6 - 15 
       ข้อมูล ณ วันที่  3  กรกฎาคม  2560 
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1.5 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
25560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2560 
2 วิทยาลัยฯ รวบรวมและส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกและวิเคราะห์ และสรุปปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
3. วิทยาลัยฯ ส ารวจเพื่อประเมินค่าคะแนนน้ าหนักของปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอกและวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel 
4. วิทยาลัยฯ จัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เฉพาะ
แผ่น A3) ให้กับกองนโยบายและแผน 

14 กรกฎาคม 2560 

5 วิทยาลัยฯ บันทึกค าของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงิน
รายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ ERP 

17 – 21 กรกฎาคม 2560 

6. กองนโยบายและแผนด าเนินการตรวจสอบและประสานกับหน่วยงาน เพ่ือ
ปรับแก้ค าของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

22 – 28 กรกฎาคม 2560 

7. วิทยาลัยฯ บันทึกปรับปรุงค าของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
(เงินรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ ERP 

1 – 15 สิงหาคม 2560 

8. วิทยาลัยฯ จัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2561) และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

11 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 
2560 

9. วิทยาลัยฯ จัดส่งเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2561) และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับหน่วยงาน ให้กับกอง
นโยบายและแผนตรวจสอบ พร้อมประสานให้หน่วยงานปรับแก้ 

31 สิงหาคม - 8 กันยายน 
2560 

10. วิทยาลัยฯ ท าบันทึกขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2561) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับหน่วยงาน
จากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และอธิการบดี 

8 – 30 กันยายน 2560 
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ส่วนที ่2  
การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 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 
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 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 
 เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัย

คุกคาม (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 
 

 วิทยาลัยฯ ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการภายใน 
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
 
ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 
S1 155 6.บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการ
ท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ดีขึ้น 
- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น 
- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่จัดขึ้น ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจ านวนมาก    

S2 115 3.มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน 

S3 111 1.มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 
- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คล่องตัว 

S4 86 10.ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงาน
ของวิทยาลัยฯ อย่างจริงจัง 
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัย ฯไปสู่
ความส าเร็จได้ 
- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของวิทยาลัยฯอย่างจริงจัง ท าให้
วิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับ  

S5 71 4 มีระบบการด าเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี 
- มีระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม 
ท าให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการวิชาการเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่ชัดเจน 
- มีการด าเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและท้องถิ่น 
- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีมีประสิทธิภาพส่งผลให้มี
ผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น" 

S6 67 9.วิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 
- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจ าปี 2557 จากการจัดอันดับของ Webometrics 
Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ท าให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่ผ่านมา 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 
S7 63 8.มีท าเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี 

- วิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน 
- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและ
บุคลากร 

S8 49 11.มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ท าให้เกิดก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน" 

S9 37 5.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 
- มีระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลและการ
ปฏิบัติงาน 
- มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานได้ทุกเวลา 
- มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ท าให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหว
ของวิทยาลัยฯได้รวดเร็ว" 

S10 32 2. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
- บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความช านาญเฉพาะทาง 
- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
- มีระบบพี่เลี้ยง ส าหรับให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 

S11 31 7.มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิตมี
งานท าภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากข้ึน 

S12 29 12.บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการ
น าเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 
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 2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)( 10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 
W1 145 15.สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- วิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่สามารถบริการได้
อย่างเต็มที่ 

W2 120 23. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะ
ภาวะผู้น า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W3 85 17.บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
การเงิน การคลังและพัสดุ 
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 

W4 76 19.ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย 
- ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยังมีจ านวน
น้อย 
- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ ISI มีน้อย
มาก 

W5 58 14.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
 - การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท าให้ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย 
- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและ
ต้องใช้ระยะเวลานาน" 

W6 46 16. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อยไม่
เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา 

W7 40 22.ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบันให้ความสนใจกับกิจกรรมที่มีต่อศิษย์เก่า
น้อย 

W8 35 18.การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจ ากัด 
- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับนานาชาติยัง
มีน้อย 

W9 26 20.มีการระดมทุน พัฒนาจากภายนอกน้อย ท าให้การพัฒนางานบางอย่างชะลอตัวและ
การมีส่วนร่วมจากภายนอกมีน้อย 

W10 13 24.วิทยาลัยยังขาดการประชาสัมพันธ์ 
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 2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) ( 16 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 
O1 60 28.นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง

การศึกษามากข้ึน 
- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยายความ
ร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอ่ืนๆ เพิ่มมากขึ้น 
- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน
มากข้ึนและท าความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากข้ึน 
- สัดส่วนของตลาดเพิ่มข้ึนจากการเปิดอาเซียน 

O2 54 27.รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลน 

O3 53 34.ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
O4 42 30.การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก

มหาวิทยาลัย 
O5 38 40.ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ  
O6 35 26.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-learning 
- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ไร้ขีดจ ากัด 
- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบูรณา
การความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

O7 34 25.เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอ้ืออ านวยต่อการบริหารงาน 
 - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงาน
ภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 
- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการท างาน 
ส่งผลให้บุคลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน"  

O8 32 29.ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 
- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยที่รัฐบาลสนับสนุน
ผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอ้ือในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

O9 26 38.วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเดินทางมาเรียน
อย่างสะดวก 

O10 25 33.เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
O11 18 31.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ท าให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น และ
คล่องตัว 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัย ฯ สามารถให้บริการวิชาการได้อย่าง
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีส่วนช่วย
ในการบูรณาการการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมือกับท้องถ่ิน 

O12 17 32.สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายต่ า
กว่า 

O13 14 35.ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส
มากข้ึน 

O14 9 39.การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้องค์กรเอกชนมุ่งหา
ความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับองค์กร
เอกชน 

O15 5 37.ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการ
ท างานในระดับสากลมากข้ึน 

O16 3 42.การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การทาวิจัย
และบริการวิชาการได้มากข้ึน 

 
 2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (13 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 
T1 97 46.สถาบนัการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขนักันมากข้ึน 

- สถาบนัอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
ทุกมิติ 
- สถาบนัการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค 
- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น 
- การแข่งขันทางดา้นหลักสูตรคอ่นข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกบัมหาวิทยาลยัอื่นๆ ภายในประเทศ 
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตา่งประเทศมากข้ึน ท าให้ภาวการณ์
แข่งขันทางการศึกษาของสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมากข้ึนเป็น
เงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน เราอาจไม่ใช่หนึง่ในตัวเลือก 

T2 86 56.นักเรียนที่เข้ามาเปน็นักศึกษา มีความรู้พื้นฐานในเชิงวชิาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 
T3 52 48.สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผูป้กครองในการเลือกสถานศึกษาให้ผู้เรียน 
T4 40 45.กฎระเบียบรัฐบาลเปลีย่นแปลงบ่อย- การด าเนนิงานและการแจ้งก าหนดการตา่งๆ ของ สกอ. มี

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผล
ให้มหาวิทยาลัยไมส่ามารถแข่งขันระดับนานาชาตไิด้ 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 
- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

T5 30 43.งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 
- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่ลา่ชา้ขาดความ
ทันสมัย 
- ขาดแหล่งรายไดท้ี่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรบัเปลี่ยนให้ทันสมัยจงึเกิดความล่าชา้ 
ไม่สามารถแข่งขันในตลาดไดท้นัเหตุการณ์ 

T6 24 51.แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตรา
ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน 

T7 19 50.มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีเปน็จ านวนมาก บางแห่งขาดความน่าเชื่อถือ ท าให้สูญเสียโอกาสความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

T8 15 44.รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษา 
- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมกีารเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มัน่คงทางการเมือง 
ท าให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 
- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการด าเนนิงานวิจัย
และบริการวิชาการ 
- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาที่ลา่ชา้ ขาดความน่าเชื่อถือ ขาด
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง 

T9 15 49.ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากข้ึน จึงสวนทาง
กับหลักสูตรที่หลากหลายแตไ่มต่อบสนองตลาดแรงงาน 

T10 15 55.มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟา้ ไฟฟา้ดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศ 
T11 8 52.มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศึกษาของประเทศไทยยงัไม่เป็นนานาชาติ 
T12 4 54.ความแตกต่างดา้นพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยมที่แตกต่างมี

ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น 
T13 3 47.สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด 

ส่งผลต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัย ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

14 

2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 2.3.1ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ปัจจุบัน 
 
 จากรูปสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หลังจากใส่
คะแนนประเมินแล้ว อยู่ในต าแหน่ง “ถอย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

 2.3.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรค จ านวน 5 ประเด็น ในระดับ
คะแนนสูงมาก (5 คะแนน) ดังนี้ 
 ล าดับที่ W4 ข้อ 19 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย 
 ล าดับที ่W5 ข้อ 14 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
 ล าดับที่ W6 ข้อ 16 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อยไม่
เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา 
 ล าดับที ่T1 ข้อ 46 สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากข้ึน 
 ล าดับที ่T9 ข้อ 44รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับลดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรคของวิทยาลัยฯ 
 

จากรูปสรุปได้ว่าจากการแก้ไข ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรค จ านวน 5 ประเด็นข้างต้น
นั้น ในระดับสูงมาก (5) แล้วนั้น พบว่าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อยู่
ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้ด าเนินการท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีความ
สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ฯของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 -2564) ของมหาวิทยาลัยฯ มีสาระส าคัญดังนี้ 

 

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 และ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ 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) 
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พันธกิจ (Mission) 
1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรู้ในระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มีแนวโน้มเป็นนานาชาติ 
มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่
สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพ่ือความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทาง
วิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ 

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 าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กั บนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับท่ีดี สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่
ศึกษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 
3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและสร้าง

ผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
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4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการท่ีเชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน 
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

ภาพ เป้าหมายการพัฒนามหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพ่ือให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือสู่การเป็นเอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพ่ือการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่
สังคม 
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เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 

เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพ่ือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 

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 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct academic 

works for elevating local wisdom sustainably) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish relationship to link 

local to Network)   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition) 

 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ 
มีดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพ่ือสู่การเป็น
เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจ าปี 2.จ านวน
หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 3.จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ 4.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 5.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี 7.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา และ 8.ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อ
การด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  มีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้เพ่ือการบริการวิชาการแก่สังคม 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 2.ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  4.คะแนนเฉลี่ยผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 5.
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ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด  6.
จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา 7.จ านวนฐานความรู้/
องค์ความรู้ที่เพ่ิมขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.จ านวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือ
พิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 9.ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก หรือผู้น าชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด 10.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 11.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งหมด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือให้มีส่ วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  
2.จ านวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงใน
ประเทศที่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4.ร้อยละความส าเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ  พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking 
(เทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดใน
เอเชีย) 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 3.ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 4.ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 5.จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน 

โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ 
และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1  

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

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์

ตัวช้ีวัด 
แผนงาน/กล

ยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 10 24 27 31 
2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภมูิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 10 17 14 14 
3) สร้างความสมัพันธ์ เช่ือมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 5 6 7 8 
4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 7 10 10 10 

รวมท้ังสิ้น 32 57 58 63 
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ส่วนที่ 3  
สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 
3.1วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและ

สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 
 

3.2 พันธกิจ (Mission) 
ผลิตบัณฑิต  (Educate) จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ ที่มี

ความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของ
วิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิต มี
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท างานในระดับสากล มี
จิตส านึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
โดดเด่นในวิชาชีพ 

วิจัย  (Research) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและ
สุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล 

บริการวิชาการและชุมชน 
(Academic and Community 

Services) 

ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
และสังคม  

ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
(Arts and Culture 
Conservation ) 

อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 
 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 

 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 เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อน
ความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง
รัตนโกสินทร์ 
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่
ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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 3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 
SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย 
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 ( Motto)  
ค าขวัญ ( Motto) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต คือ CNHSSRU ซึ่งมี

ความหมายว่า 
 

 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. 2561 (Strategic Thrusts)  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
 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 

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและ
ท้องถ่ิน 

ขยายการยกย่องระดับนานาชาต ิ

1 2 3 4 

CNHSSRU 

1.1 วิทยาลัยฯ เอตทัคคะที่มีความย่ังยืน และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม                 
1.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่น
และไว้วางใจในการบริหารจัดการการด าเนินการตาม
พันธกิจ 

2.4 วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรยีนรู้ และ
บริการวิชาการแก่สังคม 
2.5 วิทยาลัยฯ มีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของแหล่งทุน 

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

3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกดิ
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวทิยาลัย 

3.2 วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่
หลากหลาย 
3.3 ความส าเร็จตามข้อตกลงความรว่มมือของเครอืขา่ย
ต่างประเทศ 

3.4 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับเครอืขา่ย 

3.5  วิทยาลัยฯ มีฐานข้อมูลเครือข่ายส าหรับการบรหิาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

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 

1.4 วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการการจัดการเรยีนสอนที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์ 
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย     
 1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ 
ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีและอยูใ่น
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน  
1.8 วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมภิ
บาล    
1.9 วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่รองรับการด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน 
1.10 วิทยาลัยฯสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ  

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

2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการรเิริม่สร้างสรรค์งานวิจยั 
นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.10 วิทยาลัยฯ มีสิ่งอ านวยความสะดวกและฐานข้อมูล
วิจัยที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการส่งเสรมิงานวิจัย 
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ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

1.1.1 คะแนนเฉลีย่การประกนัคณุภาพภายใน

ประจ าปี

คะแนนเฉลีย่ ≥ 4.20 ≥ 4.25 ≥ 4.30 ≥ 4.35 ≥ 4.40 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองคก์รดว้ย

ระบบคณุภาพ

โครงการประกนัคณุภาพการศกึษา รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคณุภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกนั

คณุภาพ

1.1.2 จ านวนหลักสูตรทีไ่ดรั้บการยอมรับใน

ระดับนานาชาติ

หลักสูตร - - - 1 1

1.1.3 จ านวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดับ

นานาชาติ

หลักสูตร - - - - 1

1.1.4 ร้อยละของนักศกึษาทีไ่ดรั้บการยกย่อง

หรือยอมรับในระดับชาตแิละ/หรือนานาชาตใิน

ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัอัตลักษณ์

ร้อยละ ≥ 50 0.20 0.20 0.20 0.20 1.1.5.1 สนับสนุนใหน้ักศกึษาสง่ผลงานทาง

วชิาการ งานวจิัย และงานสร้างสรรคเ์ขา้

ประกวดในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการสนับสนุนการสง่ผลงานของ

นักศกึษาเขา้ประกวด

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายกจิการนักศกึษา และ

ศลิปวฒันธรรม

1.2 บัณฑติมคีณุภาพตามอัตลักษณ์

ของมหาวทิยาลัยเป็นทีย่อมรับของผู้ใช้

บัณฑติและสังคม

1.2.1 ระดับคะแนนคณุภาพของบัณฑติ 

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ

ระดับคะแนน ≥ 4.30 ≥ 4.30 ≥ 4.30 ≥ 4.30 ≥ 4.30 1.2.1.1 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอนดว้ย

นวตักรรมร่วมสมยัอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการจัดการเรียนการสอนสวน

สุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.2.2 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีทีไ่ดง้านท า

และการประกอบอาชพีอสิระภายใน 1 ปี

ร้อยละ ≥ 88.00 ≥ 88.00 ≥ 88.00 ≥ 88.00 ≥ 88.00 1.2.3.1 สนับสนุนการศกึษาวจิัยเพือ่คาดการณ์

การเปลีย่นแปลง และความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานในสาขาอย่างตอ่เนือ่ง

โครงการศกึษาวจิัยเพือ่หาแนวโนม้

ตลาดแรงงานของสาขา

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.2.3 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีทีไ่ดง้าน

ตรงสาขาวชิา

ร้อยละ ≥ 75.00 ≥ 75.00 ≥ 75.00 ≥ 75.00 ≥ 75.00 1.2.4.1 พัฒนากจิกรรมเชื่อมโยงระหวา่ง

นักศกึษาและผู้ใชบ้ัณฑติ

โครงการพัฒนานักศกึษาเรียนรู้จาก

ผู้ใชบ้ัณฑติหรือสถานประกอบการ

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

ระดับความเชื่อมัน่ ≥ 4.10 ≥ 4.00 ≥ 4.00 ≥ 4.00 ≥ 4.00 โครงการจัดการขอ้ร้องเรียน รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

โครงการคณุธรรมและความโปร่งใสใน

การปฏบิัตงิาน

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประสทิธผิล 1.1 มหาวทิยาลัยเอตทัคคะทีม่คีวาม

ย่ังยืน และไดรั้บการยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ
1.1.2.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนว

ทางการจัดอันดับมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีย่อมรับ

ทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย โดย 

QS World University Ranking

  รองคณบดฝ่ีายวจิัยและ

พัฒนา

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวชิาการ

คณุภาพบริการ

1.3 ผู้รับบริการและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี

มคีวามเชื่อมัน่และไวว้างใจในการ

บริหารจัดการการด าเนนิการตามพันธ

กจิ

1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่และไวว้างใจของ

บุคลากร/นักศกึษา/ศษิย์เกา่ตอ่การด าเนนิการ

ตามภารกจิของมหาวทิยาลัย

1.3.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนา

คณุภาพการใหบ้ริการทีต่อบสนองความ

ตอ้งการของผู้รับบริการ

สว่นท่ี 4

 แผนยทุธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2560 -2564) วิทยาลยัพยาบาลและสขุภาพ

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันามหาวิทยาลยัให้เปน็เอตทัคคะอยา่งยัง่ยนื

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ
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1.4.1.1 บูรณาการกจิกรรมนอกหลักสูตรให้

สอดคลอ้งกบัพันธกจิการเรียนการสอน การ

วจิัย การบริการวชิาการ และการท านุบ ารุง

ศลิปะและวฒันธรรม

โครงการจัดกจิกรรมนอกหลักสูตร รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา /

ฝ่ายกจิการนักศกึษา และ

ศลิปวฒันธรรม

1.4.1.2 สง่เสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 

มุง่ใหบ้ัณฑติเป็นเจา้ของสถานประกอบการ 

หรือเจา้ของธรุกจิ

โครงการสร้างและบม่เพาะนักศกึษาให้

 “ออกตัว” (Start-up) เป็นเจา้ของ

กจิการ

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา /

ฝ่ายกจิการนักศกึษา และ

ศลิปวฒันธรรม

1.4.2.1 สง่เสริมและพัฒนานักศกึษาใหเ้ป็นไป

ตามอัตลักษณ์ของมหาวทิยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทาและมคีณุลักษณะบัณฑติทีพ่งึประสงค์

โครงการพัฒนานักศกึษาตามอัต

ลักษณ์สวนสุนันทา

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายกจิการนักศกึษา และ

ศลิปวฒันธรรม

1.4.2.2 สร้างเครือขา่ยสถานทีฝึ่ก

ประสบการณ์วชิาชพี/สหกจิศกึษา และผู้ใช้

บัณฑติ

โครงการความร่วมมอืฝึก

ประสบการณ์วชิาชพี/สหกจิศกึษา 

และผู้ใชบ้ัณฑติ

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่เีวบ็ไซตใ์น

การจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ ≥ 100.00 ≥ 100.00 ≥ 100.00 ≥ 100.00 ≥ 100.00 1.4.3.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์

ประจ าปรับปรุงและพัฒนาเวบ็ไซตท์ีเ่อื้อตอ่

การจัดการเรียนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการจัดท าเวบ็ไซตเ์พือ่การจัดการ

เรียนการสอน

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทัง้หมดทีผ่่านตาม

เกณฑป์ระกนัคณุภาพหลักสูตรของ สกอ. โดย

ไดค้ะแนนไมต่่ ากวา่ระดับ 3.01

ร้อยละ ≥ 60.00 ≥ 60.00 ≥ 60.00 ≥ 60.00 ≥ 60.00 1.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหรือ

พัฒนาหลักสูตรโดยใชก้ระบวนการพชิญ

พจิารณ์ (Peer review) จากเครือขา่ยทัง้ใน

ระดับชาต ิและนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวชิาสูเ่อตทัคคะ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

คะแนนเฉลีย่ ≥ 4.01 ≥ 4.31 ≥ 4.31 ≥ 4.31 ≥ 4.31 1.5.2.1 สง่เสริมและสนับสนุนการแลกเปลีย่น

เรียนรู้เพือ่น าไปสูก่ารปฏบิัตโิดยใชว้ธิ ีLink, 

Share, Learn

โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ของ

นักศกึษา เพือ่น าไปสูก่ารปฏบิัติ

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

นานาชาติ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 2 

ภาษา

ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบมิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ

≥ 70.00 ≥ 70.00

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการการศกึษา1.5.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของ

มหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีย่อมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

ประสทิธภิาพ 1.วทิยาลัยฯ มกีารบูรณาการการ

จัดการเรียนสอนทีส่ง่เสริมและ

สนับสนุนการสร้างคณุลักษณะบัณฑติ

ทีพ่งึประสงค ์สอดคลอ้งตามอัต

ลักษณ์ของมหาวทิยาลัย

1.4.1 ร้อยละของกจิกรรมนอกหลักสูตรทีบู่รณา

การกบัพันธกจิการเรียนการสอน การวจิัย การ

บริการวชิาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและ

วฒันธรรม

ร้อยละ

≥ 4.25 ≥ 4.25

1.5 หลักสูตรมมีาตรฐานเป็นทีย่อมรับ

ทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาติ

1.5.2 คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจของนักศกึษาที่

มตีอ่หลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวทิยาลัย

≥ 70.00

1.4.2 คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจเกีย่วกบัการ

จัดกจิกรรมการสง่เสริม หรือพัฒนาใหก้บั

นักศกึษา

คะแนนเฉลีย่ ≥ 4.25 ≥ 4.25 ≥ 4.25

≥ 30.00 ≥ 70.00
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การพัฒนา

องคก์าร

1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวชิาการทีไ่ดรั้บ

การเพิม่พูนศักยภาพทางวชิาการในสาขาวชิา

ของตนเอง

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 85.00 ≥ 85.00 ≥ 85.00 ≥ 85.00 1.6.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย

วชิาการใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นและ

ความตอ้งการในแตล่ะสาขา

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ รองคณบดฝ่ีายบริหาร / 

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป / 

ฝ่ายบริการการศกึษา

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีด่ ารง

ต าแหนง่ทางวชิาการ

ร้อยละ ≥ 25.00 ≥ 25.00 ≥ 30.00 ≥ 35.00 ≥ 40.00 โครงการเพิม่ต าแหนง่ทางวชิาการ รองคณบดฝ่ีายบริหาร / 

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป / 

ฝ่ายบริการการศกึษา

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าทีม่คีณุวฒุปิริญญาเอก ร้อยละ ≥ 30.00 ≥ 33.00 ≥ 35.00 ≥ 37.00 ≥ 40.00 โครงการศกึษาตอ่ในระดับทีสู่งขึ้น รองคณบดฝ่ีายบริหาร / 

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป / 

ฝ่ายบริการการศกึษา

1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน

วชิาการทีไ่ดรั้บการพัฒนาตามสมรรถนะประจ า

สายงาน

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 95.00 ≥ 95.00 ≥ 95.00 ≥ 95.00 1.6.4.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย

สนับสนุนวชิาการใหส้ามารถปฏบิัตงิานได้

อย่างมอือาชพี

โครงการพัฒนาความพร้อมของ

บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการในการ

เขา้สูต่ าแหนง่ทีสู่งขึ้น

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม

สง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 1.6.5.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากร

ปฏบิัตติามจรรยาบรรณและระเบยีบขอ้บังคบั

ในการปฏบิัตงิาน

โครงการสง่เสริมการปฏบิัตตินให้

เป็นไปตามจรรยาบรรณวชิาชพี

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.6.6 ร้อยละของบุคลากรทีผ่่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัย

ร้อยละ ≥ 20.00 ≥ 25.00 ≥ 30.00 ≥ 35.00 ≥ 40.00 1.6.6.1 พัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษ

ใหก้บับุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของบุคลากร

รองคณบดฝ่ีายบริหาร / 

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป / 

ฝ่ายบริการวชิาการ

1.7 บุคลากรมคีณุภาพชวีติการท างาน

ทีด่แีละอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อตอ่

การท างาน

1.7.1 ร้อยละเฉลีย่ของความส าเร็จตามแนว

ทางการพัฒนาสูอ่งคก์รสุขภาวะ

ร้อยละเฉลีย่ ≥ 60.00 ≥ 77.00 ≥ 77.00 ≥ 77.00 ≥ 77.00 1.7.1.1 เสริมสร้างใหว้ทิยาลัยฯเป็นองคก์รสุข

ภาวะ

โครงการเสริมสร้างคณุภาพชวีติทีด่ี

ของบุคลากร

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.8.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากบั

องคก์รทีด่ตีามหลักธรรมาภบิาล

โครงการก ากบัองคก์ารทีด่ี รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.10.1.2 ปรับปรุงระเบยีบ ขอ้บังคบั และการ

บริหารจัดการของวทิยาลัยฯใหม้คีวามยืดหยุ่น

และคลอ่งตัว

โครงการปฏรูิปกฎหมาย รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสีย่งทีไ่ดรั้บการ

ควบคมุและลดระดับความเสีย่งเทยีบกบั

ประเด็นความเสีย่งทัง้หมดทีก่ าหนดขึ้นตอ่ปี

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.8.2.1 สง่เสริมการจัดการความเสีย่งและการ

ควบคมุภายในเพือ่สนับสนุนการด าเนนิการ

ตามพันธกจิหลักใหบ้รรลุเปา้หมาย

โครงการบริหารความเสีย่งและ

ควบคมุภายใน

รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกนัคณุภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกนั

คณุภาพ

ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ
ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/กลยทุธ์มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ

≥ 4.51 ≥ 4.51

1.6 บุคลากรทุกระดับมคีวามกา้วหนา้

ในสายอาชพี มทีักษะ ความรู้ 

คณุธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏบิัตงิาน
1.6.2.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากร

ศกึษาตอ่และเพิม่ต าแหนง่ทางวชิาการ

1.8 วทิยาลัยฯ มกีารบริหารงานที่

สอดคลอ้งตามหลักธรรมภบิาล

1.8.1 ระดับความเชื่อมัน่ของบุคลากรตอ่ระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาลของ

วทิยาลัยฯ

ระดับความเชื่อมัน่ ≥ 4.51≥ 4.51 ≥ 4.51

โครงการ ผู้ก ากับดูแล
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1.9.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้

เอื้ออ านวยตอ่การเรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.9.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่

ภูมทิัศน ์และการบริหารจัดการพื้นทีท่ีเ่ป็นมติร

ตอ่สิง่แวดลอ้ม

โครงการปรับปรุงกายภาพและ ภูมิ

ทัศนท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

1.10 วทิยาลัยฯสามารถบริหารจัดการ

ทรัพย์สนิ สนิทรัพย์เพือ่ใชใ้นการ

ปฏบิัตติามภารกจิ

1.10.1 ร้อยละเฉลีย่ของงบรายไดจ้ากโครงการ

จัดหารายไดด้า้นการบริการวชิาการและวจิัยตอ่

อาจารย์ประจ า

ร้อยละ ≥ 20.00 ≥ 20.00 ≥ 20.00 ≥ 20.00 ≥ 20.00 1.10.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้

ของวทิยาลัยฯ อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายไดด้ว้ยการบริการ

วชิาการ

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการวชิาการ

โครงการ ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบมิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/กลยทุธ์

≥ 4.42 ≥ 4.46 ≥ 4.481.9วทิยาลัยฯ มอีาคารสถานที ่และสิง่

อ านวยความสะดวกทีร่องรับการ

ด าเนนิการตามพันธกจิไดอ้ย่างครบถว้น

1.9.1 ความพงึพอใจของนักศกึษา/บุคลากรทีม่ี

ตอ่อาคารสถานทีแ่ละสิง่อ านวยความสะดวก

ของวทิยาลัยฯ

ระดับความพงึ

พอใจ

≥ 4.01 ≥ 4.40
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวชิาการ วจิยัหรืองาน

สร้างสรรคท์ีต่พีมิพ ์เผยแพร่ในระดบัชาต ิหรือ

นานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและนกัวจิยั

ร้อยละ ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00 ≥ 30.00

2.1.2 ร้อยละของบทความวจิยัทีไ่ดรั้บการอา้งองิ 

(Citation) ในระดบัชาตหิรือระดบันานาชาตติอ่

อาจารย์ประจ าและนกัวจิยั

ร้อยละ ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 4.00 ≥ 5.00 ≥ 6.00

2.1.3 ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลงานของนกัศกึษาและ

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาโท ทีไ่ดรั้บการ

ตพีมิพห์รือเผยแพร่ในระดบัชาต ิหรือนานาชาติ

ระดบัคะแนน

เฉลีย่

≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00

2.1.4 ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลงานของนกัศกึษาและ

ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกทีไ่ดรั้บการ

ตพีมิพห์รือเผยแพร่ในระดบัชาต ิหรือนานาชาติ

ระดบัคะแนน

เฉลีย่

≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00

2.2.1 ร้อยละผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บ

การน าไปใชป้ระโยชนต์อ่ผลงานวจิยัหรืองาน

สร้างสรรคท์ัง้หมด

 - กลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผลงาน ≥ 130 ≥ 175 ≥ 180 ≥ 185 ≥ 190

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน ≥ 40 ≥ 60 ≥ 65 ≥ 70 ≥ 75

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ร้อยละ 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

2.3.1 จ านวนผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ดม้ี

การจดอนสุทิธบิตัร สทิธบิตัรหรือทรัพย์สนิทาง

ปญัญา
 - กลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ผลงาน - 1 1 1 1

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน - 1 1 1 1

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ ผลงาน - 1 1 1 1

1.2.4.1 พฒันากจิกรรมเชือ่มโยงระหวา่งนกัศกึษา

และผู้ใชบ้ณัฑติ

โครงการเพิม่จ านวนองคค์วามรู้ในแหลง่

เรียนรู้

รองคณบดฝ่ีายวจิยัและ

พฒันา

ฝ่ายพฒันางานวจิยัและ

บริการวชิาการ

2.4.1.2 ขยายศนูย์การเรียนรู้ในชมุชน โครงการขยายศนูย์การเรียนรู้สูช่มุชน รองคณบดฝ่ีายวจิยัและ

พฒันา

ฝ่ายพฒันางานวจิยัและ

บริการวชิาการ

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวชิาการทีด่ าเนนิการ

ภายใตค้วามร่วมมอืกบัหนว่ยงานภายนอก 

หรือผู้น าชมุชนเทยีบกบังานบริการวชิาการทัง้หมด

ร้อยละ ≥ 10.00 ≥ 10.00 ≥ 10.00 ≥ 10.00 ≥ 10.00 2.4.3.1 สง่เสริมการใหบ้ริการวชิาการ โดยเนน้

การสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน ภายใตค้วาม

ร่วมมอืกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และผู้น า

ชมุชน

โครงการบริการวชิาการเพือ่การสร้าง

ความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน

รองคณบดฝ่ีายวจิยัและ

พฒันา

ฝ่ายพฒันางานวจิยัและ

บริการวชิาการ

2.4.1 จ านวนฐานความรู้/องคค์วามรู้ทีเ่พิม่ขึ้นใน

แหลง่เรียนรู้บริการวชิาการ

ฐานความรู้/

องคค์วามรู้

2.3 ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ดม้ี

การจด

อนสุทิธบิตัร สทิธบิตัรหรือทรัพย์สนิทาง

ปญัญา

2.3.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวจิยั 

หรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ดรั้บการจดอนสุทิธบิตัร 

สทิธบิตัรหรือทรัพย์สนิทางปญัญา

โครงการจดลขิสทิธิแ์ละสทิธบิตัร รองคณบดฝ่ีายวจิยัและ

พฒันา

ฝ่ายพฒันางานวจิยัและ

บริการวชิาการ

ฝ่ายพฒันางานวจิยัและ

บริการวชิาการ

2.2 ผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บ

การน า

ไปใชป้ระโยชน์

14 14 14 14 14คณุภาพบริการ 2.4 วทิยาลยัฯ เปน็ศนูย์กลางแหง่การ

เรียนรู้ 

และบริการวชิาการแกส่งัคม

2.2.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวจิยั 

หรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ดรั้บการน าไปใชป้ระโยชน์

ในการพฒันาสงัคม ชมุชน

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้ทีไ่ดจ้าก

การวจิยัเพือ่การพฒันา

รองคณบดฝ่ีายวจิยัและ

พฒันา

ฝ่ายพฒันางานวจิยัและ

บริการวชิาการ

ประสทิธผิล 2.1 ผลงานวชิาการ วจิยัและงาน

สร้างสรรค ์ไดรั้บการตพีมิพ ์เผยแพร่ใน

ระดบัชาต ิหรือนานาชาตติามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศกึษาทีก่ าหนด

2.1.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวจิยั 

หรืองานสร้างสรรคข์องอาจารย์ประจ าและ

นกัวจิยัใหไ้ดรั้บการตพีมิพเ์ผยแพร่ ในระดบัชาติ

หรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานวจิยัของอาจารย์ประจ าและ

นกัวจิยัในระดบัชาตแิละนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายวชิาการ / 

รองคณบดฝ่ีายวจิยัและ

พฒันา

ฝ่ายบริการวชิาการ / ฝ่าย

พฒันางานวจิยัและบริการ

วชิาการ

2.1.3.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการน าผลงานวจิยั 

หรืองานสร้างสรรคข์องนกัศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาใหไ้ดรั้บการตพีมิพ์

เผยแพร่ ในระดบัชาตหิรือนานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานวจิยัของนกัศกึษาและผู้ส าเร็จ

การศกึษาในระดบัชาตแิละนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายวจิยัและ

พฒันา

ค่าเปา้หมาย
แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดบัภูมิปญัญาท้องถิน่อยา่งยัง่ยนื

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หนว่ยนบั
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2.5.1 เงนิสนบัสนนุงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคต์อ่

อาจารย์ประจ าและนกัวจิยั

 - กลุม่สาขาวชิามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ บาท ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี บาท ≥ 60,000 ≥ 60,000 ≥ 60,000 ≥ 60,000 ≥ 60,000

 - กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ บาท ≥ 50,000 ≥ 50,000 ≥ 50,000 ≥ 50,000 ≥ 50,000

2.5.2 ร้อยละของผลงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคท์ี่

ไดร่้วมมอืกบัภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค

บริการในระดบัชาตแิละระดบันานาชาตติอ่

ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรคท์ัง้หมด

ร้อยละ ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00 ≥ 3.00

2.6 งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค ์มี

คณุภาพไดต้ามมาตรฐาน และเปน็ที่

ยอมรับในระดบัชาต ิและนานาชาตติาม

เกณฑค์ณุภาพ

2.6.1 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบ/กลไก

ในการด าเนนิงานวจิยั หรืองานสร้างสรรคท์ีไ่ด้

มาตรฐานและเปน็ทีย่อมรับ

ระดบัความส าเร็จ 5 5 5 5 5 2.6.1.1 พฒันาระบบ/กลไกในการด าเนนิงานดา้น

การวจิยัหรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ดม้าตรฐานเปน็ที่

ยอมรับ

โครงการยกระดบัคณุภาพงานวจิยั รองคณบดฝ่ีายวจิยัและ

พฒันา

ฝ่ายพฒันางานวจิยัและ

บริการวชิาการ

2.7.1 จ านวนวารสารทีไ่ดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ วารสาร ≥ 5 6 7 8 9

2.7.2 จ านวนวารสารวชิาการทีไ่ดรั้บการยอมรับใน

ระดบันานาชาติ

วารสาร - - - - 1

2.8วทิยาลยัฯ มกีระบวนการบริการ

วชิาการ ทีไ่ดม้าตรฐาน และสอดรับกบั

ความตอ้งการของสงัคม

2.8.1 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาระบบการ

ใหบ้ริการวชิาการแกส่งัคมตามเกณฑม์าตรฐาน

อุดมศกึษาทีก่ าหนด

ระดบัความส าเร็จ 5 5 5 5 5 2.8.1.1 พฒันาระบบการบริการวชิาการที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และเปน็ประโยชนต์อ่

สงัคม

โครงการพฒันาระบบการบริการวชิาการ รองคณบดฝ่ีายวจิยัและ

พฒันา

ฝ่ายพฒันางานวจิยัและ

บริการวชิาการ

2.9 บคุลากรมศีกัยภาพในการริเร่ิม

สร้างสรรคง์านวจิยั นวตักรรม และการ

บริการวชิาการอย่างมปีระสทิธภิาพ

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและนกัวจิยัทีม่ี

ผลงานวจิยั

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 2.9.1.1 พฒันาศกัยภาพของบคุลากรใหม้คีวามคดิ

ริเร่ิมสร้างสรรคง์านวจิยัและนวตักรรมอย่างมี

ประสทิธภิาพ

โครงการยกระดบัขดีความสามารถของ

นกัวจิยั

รองคณบดฝ่ีายวจิยัและ

พฒันา

ฝ่ายพฒันางานวจิยัและ

บริการวชิาการ

2.10 วทิยาลยัฯ มสีิง่อ านวยความสะดวก

และฐานขอ้มลูวจิยัทีเ่ปน็ประโยชนแ์ละ

เอื้อตอ่การสง่เสริมงานวจิยั

2.10.1 จ านวนผู้ใชบ้ริการฐานขอ้มลูวจิยัของ

มหาวทิยาลยั

คน ≥ 1,000 14,000 14,000 14,000 14,000 2.10.1.1 จดัหา และพฒันาฐานขอ้มลู ทีเ่อื้อตอ่

การสง่เสริมงานวจิยั

โครงการพฒันาฐานขอ้มลูเพือ่งานวจิยั รองคณบดฝ่ีายวจิยัและ

พฒันา

ฝ่ายพฒันางานวจิยัและ

บริการวชิาการ

ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบมิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หนว่ยนบั
ค่าเปา้หมาย

การพัฒนา

องคก์าร

รองคณบดฝ่ีายวจิยัและ

พฒันา

ฝ่ายพฒันางานวจิยัและ

บริการวชิาการ

ประสทิธภิาพ

2.7 วารสารวชิาการทีไ่ดรั้บการยอมรับ

ในระดบัชาตแิละนานาชาติ

2.7.1.1 ยกระดบัวารสารวชิาการใหไ้ดค้ณุภาพ

และมาตรฐาน

โครงการยกระดบัคณุภาพวารสารวชิาการ รองคณบดฝ่ีายวจิยัและ

พฒันา

ฝ่ายพฒันางานวจิยัและ

บริการวชิาการ

2.5 วทิยาลยัฯ มงีานวจิยัทีต่อบสนองตอ่

ความตอ้งการของแหลง่ทนุ

2.5.1.1 สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัหาแหลง่ทนุ

งานวจิยั โดยอาศยัเครือขา่ย

โครงการจดัหาแหลง่ทนุงานวจิยั โดย

อาศยัเครือขา่ย

แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ
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3.1.1 ร้อยละของเครือขา่ยทีม่ผีลผลติทีเ่ป็น

ประโยชนต์อ่วทิยาลัยฯ

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดกจิกรรม

เพือ่สร้างความสัมพันธท์ีด่ใีหก้บัเครือขา่ย

โครงการเปดิโอกาสการมสีว่นร่วมของ

เครือขา่ยในการพัฒนาวทิยาลัยฯ

 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ /

รองคณบดฝ่ีายวจิัยและ

พัฒนา /

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายบริการวชิาการ /

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยฯ /

ฝ่ายกจิการนักศกึษา และ

ศลิปวฒันธรรม

3.1.2 จ านวนเครือขา่ยทีม่สีว่นร่วมในการพัฒนา

วทิยาลัยฯ

เครือขา่ย ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 3.1.2.1 สนับสนุนการใหเ้ครือขา่ยมสีว่นร่วมใน

การพัฒนาวทิยาลัยฯ ตามภารกจิ (การผลติ

บัณฑติ การวจิัย บริการวชิาการ และการท านุ

บ ารุงศลิปวฒันธรรม)

โครงการเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้กบั

เครือขา่ย

 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ /

รองคณบดฝ่ีายวจิัยและ

พัฒนา /

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายบริการวชิาการ /

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยฯ /

ฝ่ายกจิการนักศกึษา และ

ศลิปวฒันธรรม

3.2.1.1 ขยายเครือขา่ยความร่วมมอื

ภายในประเทศ

โครงการขยายเครือขา่ยความร่วมมอื

ภายในประเทศ

 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการวชิาการ

3.2.1.2 สนับสนุนการด าเนนิกจิกรรมตาม

ขอ้ตกลงความร่วมมอืของเครือขา่ย

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลง

ความร่วมมอืของเครือขา่ย

 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการวชิาการ

โครงการขยายเครือขา่ยความร่วมมอื

กบัตา่งประเทศ

 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการวชิาการ

โครงการสง่เสริมพันธมติรทางวชิาการ

แหง่อาเซยีน (ASEAN Academic 

Alliance: AAA)

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายกจิการนักศกึษา และ

ศลิปวฒันธรรม

ประสทิธภิาพ 3.4 วทิยาลัยฯ มกีระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความร่วมมอืกบัเครือขา่ย

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไก

ในการแสวงหาความร่วมมอืกบัเครือขา่ย

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา 

และบริหารเครือขา่ย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการเครือขา่ย

 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ /

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายบริการวชิาการ  / 

ฝ่ายกจิการนักศกึษา และ

ศลิปวฒันธรรม

การพัฒนา

องคก์าร

3.5 วทิยาลัยฯ มฐีานขอ้มลูเครือขา่ย

ส าหรับการบริหารจัดการอย่างมี

ประสทิธภิาพ

3.5.1 ะดับความส าเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง

ฐานขอ้มลูเครือขา่ย

ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอ้มลู ทีเ่อื้อ

ตอ่การสร้างความสัมพันธก์บัเครือขา่ย

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอ้มลู

เครือขา่ย

 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ /

รองคณบดฝ่ีายวจิัยและ

พัฒนา /

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายบริการวชิาการ /

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยฯ /

ฝ่ายกจิการนักศกึษา และ

ศลิปวฒันธรรม

≥ 50.00 ≥ 50.00 ≥ 50.00 3.3.1.1 สง่เสริมและขยายความร่วมมอืกบั

พันธมติรทางวชิาการในตา่งประเทศ

≥ 40

3.3 ความส าเร็จตามขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืของเครือขา่ยตา่งประเทศ

3.3.1 ระดับความส าเร็จของขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืกบัเครือขา่ยตา่งประเทศ

ร้อยละ

≥ 40

โครงการ ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ

ประสทิธผิล 3.1 เครือขา่ยมสีว่นร่วมในการพัฒนา

และเกดิความสัมพันธท์ีด่กีบัวทิยาลัยฯ

คณุภาพบริการ 3.2 วทิยาลัยฯ มเีครือขา่ยความร่วมมอื

ในประเทศทีห่ลากหลาย

ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมอืในประเทศทีม่ี

การด าเนนิการอย่างตอ่เนือ่ง

ร้อยละ

≥ 20.00 ≥ 50.00

≥ 40 ≥ 40

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสมัพนัธ์ เชื่อมโยงเครอืข่ายและท้องถิน่

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

แผนงาน/กลยทุธ์
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4.1.1 ผลการจัดอันดับมหาวทิยาลัยโดย 

Webometrics Ranking

- เทยีบกบัมหาวทิยาลัยราชภัฏทัง้หมดใน

ประเทศไทย

 - เทยีบกบัมหาวทิยาลัยทัง้หมดในประเทศไทย 

- เทยีบกบัมหาวทิยาลัยทัง้หมดในเอเชยี

ร้อยละ 


1

15

550




1

20

1000




1

18

850




1

16

650




1

15

550

4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนว

ทางการจัดอันดับมหาวทิยาลัยใหเ้ป็นทีย่อมรับ

ในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวทิยาลัย 

(U-Ranking)

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

4.1.2 ร้อยละของงานวจิัย บทความวชิาการ 

งานสร้างสรรค ์สิง่ประดษิฐ์ของอาจารย์และ

นักวจิัยทีไ่ดรั้บรางวลัระดับชาตหิรือนานาชาติ

ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ร้อยละ - ≥ 0.50 ≥ 1.00 ≥ 1.50 ≥ 2.00 4.1.2.1 สง่เสริมใหม้กีารแขง่ขนัทางวชิาการใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประกวดผลงานวชิาการใน

เวทรีะดับชาตแิละนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายวจิัยและ

พัฒนา

ฝ่ายพัฒนางานวจิัยและ

บริการวชิาการ

4.2 ความมชีื่อเสยีงของวทิยาลัยฯ 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ

ใหบ้ริการของวทิยาลัยฯ

ร้อยละ ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธแ์ละ

การบริการใหต้รงตามกลุม่เปา้หมายทัง้ใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

คณุภาพบริการ 4.3 นักศกึษาชาวตา่งชาตเิขา้ศกึษาตอ่

ในสาขาวชิา

4.3.1 จ านวนนักศกึษาชาวตา่งชาต/ินักศกึษา

แลกเปลีย่น

คน ≥ 0.30 26 26 26 26 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลีย่นจ านวน

นักศกึษาชาวตา่งชาติ

โครงการแลกเปลีย่นนักศกึษานานาชาติ  รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการวชิาการ

4.4.1 จ านวนหลักสูตรใหมท่ีเ่ป็นหลักสูตร

นานาชาติ

หลักสูตร - - 1 1 1 4.4.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหมท่ีเ่ป็นหลักสูตร

นานาชาติ

โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการวชิาการ

4.4.2 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยทีเ่ป็น

ชาวตา่งชาติ

คน ≥ 2.25 13 13 13 13 4.4.2.1 สง่เสริมการจัดการเรียนการสอนดว้ย

นวตักรรมร่วมสมยัอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการจัดจา้งอาจารย์ประจ าและ

นักวจิัยชาวตา่งชาติ

 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการวชิาการ

การพัฒนา

องคก์าร

4.5 บุคลากรไดรั้บการยกระดับ

ศักยภาพสูร่ะดับนานาชาติ

4.5.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยที่

แลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นการเรียนการสอน

 การวจิัย งานสร้างสรรค ์และการบริการ

วชิาการในระดับนานาชาติ

คน - - 1 1 1 4.5.1.1 พัฒนากจิกรรมเชื่อมโยงระหวา่ง

นักศกึษาและผู้ใชบ้ัณฑติ

โครงการสร้างตน้แบบพัฒนาบุคลากร

สายวชิาการสูน่านาชาติ

 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ ฝ่ายบริการวชิาการ

4.6 ระบบสนับสนุนการศกึษา/การ

จัดการเรียนการสอนไดม้าตรฐาน

4.6.1 จ านวนหอ้งปฏบิัตกิารทีไ่ดรั้บรองมาตรฐาน หอ้ง - 2 5 8 10 4.6.1.1 จัดหาสิง่สนับสนุนการศกึษาใหไ้ด้

มาตรฐาน

โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิัตกิารสูม่าตรฐานรองคณบดฝ่ีายบริหาร /

 รองคณบดฝ่ีายวชิาการ

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป /  

ฝ่ายบริการวชิาการ

4.7วทิยาลัยฯ มกีารใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืตา่งๆ ของ Social Media ที่

ทันสมยัในการสร้างภาพลักษณ์ได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ

4.7.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเวบ็ไซต์ ระดับความส าเร็จ 5 5 5 5 5 4.7.1.1 สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืตา่งๆ ของ Social Media ในการ

ประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเวบ็ไซตแ์ละ

ประชาสัมพันธส์ือ่สังคมออนไลน ์

(Social Media)

รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป

ประสทิธภิาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่

สามารถตอบสนองตอ่ความเป็น

นานาชาติ

แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกยอ่งระดบันานาชาติ

ฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ

ประสทิธผิล 4.1 มหาวทิยาลัยเป็นทีรู้่จักและยอมรับ

ในระดับชาตแิละนานาชาติ

มิติ เป้าประสงค์ ตัวชีวั้ด หน่วยนับ
ค่าเป้าหมาย

ผู้ก ากับดูแล
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1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพ

ภายในประจ าปี

คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.25 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองคก์ร

ดว้ยระบบคุณภาพ

โครงการประกันคุณภาพการศกึษา 50,000.00       - 50,000.00       รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

1.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนนิการตามเกณฑ ์QS

ร้อยละ ≥ 60.00 1.1.2.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตาม

แนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้

เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย 

QS World University Ranking

        10,000.00   - 10,000.00          รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ

1.1.3 ร้อยละของนักศกึษาที่ไดรั้บการยก

ย่องหรือยอมรับในระดับชาตแิละ/หรือ

นานาชาตใินประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกับอัต

ลักษณ์

ร้อยละ 0.2 1.1.3.1 สนับสนุนใหน้ักศกึษาสง่ผลงาน

ทางวิชาการ งานวิจัย และงาน

สร้างสรรคเ์ขา้ประกวดในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

โครงการสนับสนุนการสง่ผลงานของ

นักศกึษาเขา้ประกวด

        10,000.00   - 10,000.00        รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายกจิการนักศกึษา และ

ศลิปวัฒนธรรม

โครงการจัดการเรียนการสอนสวน

สุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

   1,850,000.00                    -   1,850,000.00       รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

กจิกรรมจัดการเรียนการสอนดา้น

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

  -     4,964,000.00     4,964,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

กจิกรรมการจัดการเรียนการสอนดา้น

สาขาพยาบาลศาสตร์

  -    14,150,800.00    14,150,800.00 รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.2.2 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้

งานท าและการประกอบอาชพีอสิระภายใน

 1 ปี

ร้อยละ ≥ 88.00 1.2.2.1 สนับสนุนการศกึษาวิจัยเพื่อ

คาดการณ์การเปลี่ยนแปลง และความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานในสาขาอย่าง

ตอ่เนื่อง

โครงการศกึษาวิจัยเพื่อหาแนวโนม้

ตลาดแรงงานของสาขา

        15,000.00   - 15,000.00        รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.2.3 ร้อยละของบัณฑติปริญญาตรีที่ได้

งานตรงสาขาวิชา

ร้อยละ ≥ 75.00 1.2.3.1 พัฒนากจิกรรมเชื่อมโยงระหว่าง

นักศกึษาและผู้ใชบ้ัณฑติ

โครงการพัฒนานักศกึษาเรียนรู้จาก

ผู้ใชบ้ัณฑติหรือสถานประกอบการ

        10,000.00   - 10,000.00        รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

โครงการจัดการขอ้ร้องเรียน         10,000.00   - 10,000.00        รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การปฏบิัตงิาน

        10,000.00   - 10,000.00        รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.2.1.1 สง่เสริมการบูรณาการการสอน

ดว้ยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี

ประสทิธภิาพตอบสนอง Thailand 4.0

1.3 ผู้รับบริการและผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีมี

ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหาร

จัดการการด าเนนิการตามพันธกจิ

1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของ

บุคลากร/นักศกึษา/ศษิย์เกา่ตอ่การ

ด าเนนิการตามภารกจิของมหาวิทยาลัย

ระดับความ

เชื่อมั่น

≥ 4.00 1.3.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และ

พัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการที่

ตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบริการ

≥ 4.30คุณภาพบริการ 1.2 บัณฑติมคีุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใชบ้ัณฑติ

และสังคม

ประสทิธผิล 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มคีวามย่ังยืน

 และไดรั้บการยอมรับในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑติ 

ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ

ระดับคะแนน

ส่วนท่ี 5

 แผนปฏบิติัการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยัง่ยนื

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หนว่ยนบั แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ
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ประสทิธภิาพ 1.4.1.1 บูรณาการกจิกรรมนอกหลักสูตร

ใหส้อดคลอ้งกับพันธกจิการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ

การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

โครงการจัดกจิกรรมนอกหลักสูตร       589,150.00   - 589,150.00      รองคณบดฝ่ีายวิชาการ/

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายบริการการศกึษา /ฝ่าย

กจิการนักศกึษา และ

ศลิปวัฒนธรรม

1.4.2.1 สง่เสริมและพัฒนานักศกึษาให้

เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาและมคีุณลักษณะ

บัณฑติที่พงึประสงค์

โครงการพัฒนานักศกึษาตามอัต

ลักษณ์สวนสุนันทา

       40,000.00   - 40,000.00       รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายกจิการนักศกึษา และ

ศลิปวัฒนธรรม

1.4.2.2 สร้างเครือขา่ยสถานที่ฝึก

ประสบการณ์วิชาชพี และผู้ใชบ้ัณฑติ

โครงการความร่วมมอืฝึกประสบการณ์

วิชาชพี และผู้ใชบ้ัณฑติ

       20,000.00   - 20,000.00       รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

เว็บไซตใ์นการจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ 100 1.4.3.1 สง่เสริมและสนับสนุนใหอ้าจารย์

ประจ าปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตท์ี่เอื้อ

ตอ่การจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสทิธภิาพ

โครงการจัดท าเว็บไซตเ์พื่อการจัดการ

เรียนการสอน

       40,000.00   - 40,000.00       รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.5 หลักสูตรมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้ง

ในระดับชาตแิละนานาชาติ

1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่าน

ตามเกณฑป์ระกันคุณภาพหลักสูตรของ 

สกอ. โดยไดค้ะแนนไมต่่ ากว่าระดับ 3.01

ร้อยละ ไดรั้บการรับรอง

จากสภาการ

พยาบาล 

2559-2562

1.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการ

ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรโดยใช้

กระบวนการพชิญพจิารณ์ (Peer review)

 จากเครือขา่ยทั้งในระดับชาต ิและ

นานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(Agenda  )

        10,000.00   - 10,000.00        รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจของ

นักศกึษาที่มตีอ่หลักสูตรทุกหลักสูตรของ

วิทยาลัย

คะแนนเฉลี่ย ≥ 4.31 1.5.2.1 สง่เสริมและสนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การปฏบิัติ

โดยใชว้ิธ ีLink, Share, Learn

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ

นักศกึษา เพื่อน าไปสู่การปฏบิัติ

        10,000.00   - 10,000.00        รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร        75,000.00   - 75,000.00       

แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

1.5.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยใหเ้ป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

≥ 4.25

1.4.1 ร้อยละของกจิกรรมนอกหลักสูตรที่

บูรณาการกับพันธกจิการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ

บ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

ร้อยละ ≥ 70.00

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพงึพอใจเกี่ยวกับ

การจัดกจิกรรมการสง่เสริม หรือพัฒนา

ใหก้ับนักศกึษา

คะแนนเฉลี่ย

1.4 วิทยาลัยฯ มกีารบูรณาการการจัดการ

เรียนสอนที่สง่เสริมและสนับสนุนการ

สร้างคุณลักษณะบัณฑติที่พงึประสงค ์

สอดคลอ้งตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หนว่ยนบั
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การพัฒนา

องคก์าร

1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่

ไดรั้บการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน

สาขาวิชาของตนเอง

ร้อยละ ≥ 85.00 1.6.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

สายวิชาการใหส้อดคลอ้งกับความ

จ าเป็นและความตอ้งการในแตล่ะสาขา

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ       480,000.00   - 480,000.00     รองคณบดฝ่ีายบริหาร / 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่าย

บริการการศกึษา

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารง

ต าแหนง่ทางวิชาการ

ร้อยละ ≥ 25.00 โครงการเพิ่มต าแหนง่ทางวิชาการ

(Agenda  )

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี

คุณวุฒปิริญญาเอก

ร้อยละ ≥ 33.00 โครงการศกึษาตอ่ในระดับที่สูงขึ้น

1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการที่ไดรั้บการพัฒนาตามสมรรถนะ

ประจ าสายงาน

ร้อยละ ≥ 95.00 1.6.4.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการใหส้ามารถ

ปฏบิัตงิานไดอ้ย่างมอือาชพี

โครงการพัฒนาความพร้อมของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการ

เขา้สู่ต าแหนง่ที่สูงขึ้น  (Agenda  )

       85,000.00   - 85,000.00       รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่เขา้ร่วม

กจิกรรมสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥ 80.00 1.6.5.1 สง่เสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรปฏบิัตติามจรรยาบรรณและ

ระเบยีบขอ้บังคับในการปฏบิัตงิาน

โครงการสง่เสริมการปฏบิัตตินให้

เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชพี

         5,000.00   - 5,000.00         รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ ≥ 25.00 1.6.6.1 พัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษใหก้ับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษของบุคลากร

       20,000.00   - 20,000.00       รองคณบดฝ่ีายบริหาร / 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป /ฝ่าย

บริการการศกึษา

1.7 บุคลากรมคีุณภาพชวีิตการท างานที่ดี

และอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่เอื้อตอ่การ

ท างาน

1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จตาม

แนวทางการพัฒนาสู่องคก์รสุขภาวะ

ร้อยละเฉลี่ย ≥ 77.00 1.7.1.1 เสริมสร้างใหม้หาวิทยาลัยเป็น

องคก์รสุขภาวะ

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชวีิตที่ดี

ของบุคลากรวิทยาลัยฯ

      500,000.00   - 500,000.00     รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.8 วิทยาลัยฯ มกีารบริหารงานที่

สอดคลอ้งตามหลักธรรมภบิาล

1.8.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการ

ก ากับองคก์รที่ดตีามปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงและหลักธรรมาภบิาล

โครงการก ากับองคก์ารที่ดตีามปรัชญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง

   1,339,600.00   - 1,339,600.00   รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.10.1.2 ปรับปรุงระเบยีบ ขอ้บังคับ และ

การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหม้ี

ความยืดหยุ่นและคลอ่งตัว

โครงการปฏรูิปกฎหมาย         10,000.00   - 10,000.00        รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่

ไดรั้บการควบคุมและลดระดับความเสี่ยง

เทยีบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่

ก าหนดขึ้นตอ่ปี

ร้อยละ 100.00 1.8.2.1 สง่เสริมการจัดการความเสี่ยง

และการควบคุมภายในเพื่อสนับสนุน

การด าเนนิการตามพันธกจิหลักใหบ้รรลุ

เปา้หมาย

โครงการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายใน

        10,000.00   - 10,000.00        รองคณบดฝ่ีายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกัน

คุณภาพ

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หนว่ยนบั แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

1.6 บุคลากรทุกระดับมคีวามกา้วหนา้ใน

สายอาชพี มทีักษะ ความรู้ คุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏบิัตงิาน

1.8.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรตอ่

ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล

ของวิทยาลัยฯ

ระดับความ

เชื่อมั่น

≥4.51

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่าย

บริการวิชาการ

1.6.2.1 สง่เสริมและสนับสนุนให้

บุคลากรศกึษาตอ่และเพิ่มต าแหนง่ทาง

วิชาการ

       50,000.00   - 50,000.00       รองคณบดฝ่ีายบริหาร / 

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ
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1.9.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ

สารสนเทศใหเ้อื้ออ านวยตอ่การเรียนรู้

และการบริหารงาน

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

       20,000.00   - 20,000.00       รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.9.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร 

หอ้งเรียน หอ้งปฏบิัตกิาร และภูมทิัศน ์ที่

เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้มใหพ้ริอมส าหรับ

การจัดการเรียนการสอน และภารกจิ

อื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ และภูมิ

ทัศนท์ี่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม

   1,200,000.00   - 1,200,000.00   รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.10 วิทยาลัยฯ สามารถบริหารจัดการ

ทรัพย์สนิ สนิทรัพย์เพื่อใชใ้นการปฏบิัติ

ตามภารกจิ

1.10.1 เงนิรายไดจ้ากโครงการจัดหา

รายไดด้า้นการบริการวิชาการและวิจัยตอ่

อาจารย์ประจ า

บาท/คน   25,000.00 1.10.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดหา

รายไดข้องหนว่ยงาน อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหารายไดด้ว้ยการบริการ

วิชาการ

         5,000.00   - 5,000.00         รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

6,473,750.00     19,114,800.00      25,588,550.00     

ฝ่ายท่ีรับผิดชอบมิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หนว่ยนบั แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ

งบประมาณ (บาท)

ผู้ก ากับดแูล

≥ 4.40

รวมงบประมาณท้ังสิ้น

1.9 วิทยาลัยฯ มอีาคารสถานที่ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกที่รองรับการ

ด าเนนิการตามพันธกจิไดอ้ย่างครบถว้น

1.9.1 ความพงึพอใจของนักศกึษา/

บุคลากรที่มตีอ่อาคารสถานที่และสิ่ง

อ านวยความสะดวกของวิทยาลัยฯ

ระดับความพงึ

พอใจ
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2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรือ

งานสร้างสรรคท์ี่ตพีมิพ ์เผยแพร่ใน

ระดับชาต ิหรือนานาชาตติอ่อาจารย์

ประจ าและนักวิจัย

ร้อยละ ≥ 30.00   - 

2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ไดรั้บการ

อา้งองิ (Citation) ในระดับชาตหิรือระดับ

นานาชาตติอ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ร้อยละ ≥ 3

2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคไ์ดรั้บการน าไปใชป้ระโยชนต์อ่

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ั้งหมด

       20,000.00   -          20,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

บริการวิชาการ

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงาน ≥ 60

2.3.1 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ี่ย่ืนจดอนุสทิธบิัตร หรือ

สทิธบิัตร

        10,000.00   -          10,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลงาน 1

โครงการเพิ่มจ านวนองคค์วามรู้ใน

แหลง่เรียนรู้ (Agenda  )

       20,000.00   -          20,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ

โครงการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน

และทอ้งถิ่น

        10,000.00   -          10,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ

ร้อยละ ≥ 10 โครงการบริการวิชาการเพื่อการสร้าง

ความเขม้แข็งใหก้ับชุมชน

       20,000.00   -          20,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ

กจิกรรมจัดอบรมและสัมมนาเชงิ

วิชาการ

1.การปลูกฝังระเบยีบวินัยใหก้ับ

นักเรียน/นักศกึษา

2.สิ่งแวดลอ้ม/ธนาคารขยะ

3.ยาเสพตดิ

4.การจัดกจิกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม

เวลารู้

5.การใหน้ักศกึษาไดฝึ้กคดิ/วิเคราะห์

6.การปลูกปา่

7.เศรษฐกจิพอเพยีง/โครงการ

พระราชด าริ

2.4.2.1 สง่เสริมการใหบ้ริการวิชาการ 

โดยเนน้การสร้างความเขม้แข็งของชุมชน

ใหย่ั้งยืน ภายใตค้วามร่วมมอืกับทอ้งถิ่น

 และผู้น าชุมชน

2.4.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่

ด าเนนิการภายใตค้วามร่วมมอืกับ

หนว่ยงานภายนอก หรือผู้น าชุมชนเทยีบ

กับงานบริการวิชาการทั้งหมด

2.4 วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางแหง่การ

เรียนรู้ 

และบริการวิชาการแกท่อ้งถิ่นใหม้คีวาม

เขม้แข็งและย่ังยืน ตามศาสตร์พระราชา

คุณภาพบริการ

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หนว่ยนบั แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

1 2.4.1.1 ขยายศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

และทอ้งถิ่นโดยเนน้ศาสตร์พระราชา

2.4.1 จ านวนองคค์วามรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหลง่

เรียนรู้บริการวิชาการ

องคค์วามรู้

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่ย่ืนจด

อนุสทิธบิัตร หรือสทิธบิัตร

2.3.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ดรั้บ

การจดอนุสทิธบิัตร สทิธบิัตรหรือ

ทรัพย์สนิทางปัญญา

โครงการจดลขิสทิธิ์และสทิธบิัตร

รองคณบดฝ่ีายวิชาการ / 

รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ฝ่ายบริการการศกึษา /ฝ่าย

พัฒนางานวิจัยและบริการ

วิชาการ

ประสทิธผิล 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงาน

สร้างสรรค ์ไดรั้บการตพีมิพ ์เผยแพร่ใน

ระดับชาต ิหรือนานาชาตติามเกณฑ์

มาตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด

2.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรคข์อง

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยใหไ้ดรั้บการ

ตพีมิพเ์ผยแพร่ ในระดับชาตหิรือ

นานาชาติ

โครงการสง่เสริมการตพีมิพเ์ผยแพร่

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยในระดับชาตแิละนานาชาต ิ  

(Agenda  )

       20,000.00          20,000.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ารยกระดับภมิูปญัญาท้องถิ่นอย่างยัง่ยนื

2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคไ์ดรั้บ

การน า

ไปใชป้ระโยชน์

2.2.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรคใ์หไ้ดรั้บ

การน าไปใชป้ระโยชนใ์นการพัฒนาสังคม

 ชุมชน

โครงการถา่ยทอดองคค์วามรู้ที่ไดจ้าก

การวิจัยเพื่อการพัฒนา
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2.5.1 เงนิสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคต์อ่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย

โครงการจัดหาแหลง่ทุนงานวิจัย โดย

อาศัยเครือขา่ย

        10,000.00   -          10,000.00

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บาท ≥ 50,000

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ี่ไดร่้วมมอืกับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ

ในระดับชาตแิละระดับนานาชาตติอ่

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรคท์ั้งหมด

ร้อยละ ≥ 3.00

ประสทิธภิาพ 2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์มี

คุณภาพไดต้ามมาตรฐาน และเป็นที่

ยอมรับในระดับชาต ิและนานาชาตติาม

เกณฑค์ุณภาพ

2.6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

ระบบ/กลไกในการด าเนนิงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรคท์ี่ไดม้าตรฐานและเป็นที่

ยอมรับ

ระดับ

ความส าเร็จ

5 2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการ

ด าเนนิงานดา้นการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคใ์หไ้ดม้าตรฐานเป็นที่ยอมรับ

โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย         23,450.00   -          23,450.00 รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.7 วารสารวิชาการที่ไดรั้บการยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารที่ไดรั้บการยอมรับใน

ระดับชาติ

วารสาร 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการใหไ้ด้

คุณภาพและมาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพ

วารสารวิชาการ

      200,000.00   -        200,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.8 วิทยาลัยฯ มกีระบวนการบริการ

วิชาการ ที่ไดม้าตรฐาน และสอดรับกับ

ความตอ้งการของทอ้งถิ่นและสังคม

2.8.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

ระบบการใหบ้ริการวิชาการแกส่ังคมตาม

เกณฑม์าตรฐานอุดมศกึษาที่ก าหนด

ระดับ

ความส าเร็จ

5 2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการ

ที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการ และเป็น

ประโยชนต์อ่ทอ้งถิ่น และสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการ

วิชาการ

        10,000.00   -          10,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.9 บุคลากรมศีักยภาพในการริเร่ิม

สร้างสรรคง์านวิจัย นวัตกรรม และการ

บริการวิชาการอย่างมปีระสทิธภิาพ

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยที่มผีลงานวิจัย

ร้อยละ ≥ 80.00 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้

มคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรคง์านวิจัยและ

นวัตกรรมอย่างมปีระสทิธภิาพ

โครงการยกระดับขดีความสามารถ

ของนักวิจัย

        10,000.00   -          10,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.10วิทยาลัยฯ มสีิ่งอ านวยความสะดวก

และฐานขอ้มูลวิจัยที่เป็นประโยชนแ์ละ

เอื้อตอ่การสง่เสริมงานวิจัย

2.10.1 จ านวนผู้ใชบ้ริการฐานขอ้มูลวิจัย

ของวิทยาลัยฯ

คน ≥ 50.00 2.10.1.1 จัดหา และพัฒนาฐานขอ้มูล ที่

เอื้อตอ่การสง่เสริมงานวิจัย

โครงการพัฒนาฐานขอ้มูลเพื่องานวิจัย         10,000.00   -          10,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ

363,450.00    -                363,450.00     

ตัวชีวั้ด หนว่ยนบั แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ
งบประมาณ (บาท)

ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

การพัฒนา

องคก์าร

รวมงบประมาณท้ังสิ้น

2.5วิทยาลัยฯ มงีานวิจัยที่ตอบสนองตอ่

ความตอ้งการของแหลง่ทุน

2.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัดหา

แหลง่ทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครือขา่ย

รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ

กจิกรรมการจัดการความรู้การวิจัย 

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม 

และเพื่อความเป็นเลศิทางวิชาการ

มิติ เปา้ประสงค์
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3.1.1 ร้อยละของเครือขา่ยที่มผีลผลติที่

เป็นประโยชนต์อ่วิทยาลัยฯ

ร้อยละ 100.00 3.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุนการจัด

กจิกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธท์ี่ดใีหก้ับ

เครือขา่ยและทอ้งถิ่น

โครงการเปดิโอกาสการมสีว่นร่วมของ

เครือขา่ยและทอ้งถิ่นในการพัฒนา

วิทยาลัยฯ

        10,000.00  -          10,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิชาการ /

รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

บริการวิชาการ /รอง

คณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา

ฝ่ายบริการการศกึษา/

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ /ฝ่าย

กจิการนักศกึษา และ
3.1.2 จ านวนเครือขา่ยที่มสีว่นร่วมในการ

พัฒนาวิทยาลัยฯ

เครือขา่ย ≥ 5 3.1.2.1 สนับสนุนการใหเ้ครือขา่ย และ

ทอ้งถิ่นมสีว่นร่วมในการพัฒนาวิทยาลัย

ฯตามภารกจิ (การผลติบัณฑติ การวิจัย

 บริการวิชาการ และการท านุบ ารุง

ศลิปวัฒนธรรม)

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

เครือขา่ย และทอ้งถิ่น

       20,000.00  -          20,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิชาการ /

รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

พัฒนา /รองคณบดฝ่ีาย

กจิการนักศกึษา

ฝ่ายบริการการศกึษา /

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ /ฝ่าย

กจิการนักศกึษา และ

ศลิปวัฒนธรรม

3.2.1.1 ขยายเครือขา่ยความร่วมมอื

ภายในประเทศ

โครงการขยายเครือขา่ยความร่วมมอื

ภายในประเทศ  (Agenda  )

       80,000.00  -          80,000.00  รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

3.2.1.2 สนับสนุนการด าเนนิกจิกรรม

ตามขอ้ตกลงความร่วมมอืของเครือขา่ย

และทอ้งถิ่น

โครงการจัดกจิกรรมตามขอ้ตกลง

ความร่วมมอืของเครือขา่ย

       20,000.00  -          20,000.00  รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

โครงการขยายเครือขา่ยความร่วมมอื

กับตา่งประเทศ  (Agenda )

      500,000.00  -        500,000.00  รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

โครงการสง่เสริมพันธมติรทางวิชาการ

แหง่อาเซยีน (ASEAN Academic 

Alliance: AAA)

        10,000.00  -          10,000.00 รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

ฝ่ายกจิการนักศกึษา และ

ศลิปวัฒนธรรม

ประสทิธภิาพ 3.4 วิทยาลัยฯ มกีระบวนการ/กลไกใน

การแสวงหาความร่วมมอืกับเครือขา่ย

3.4.1 ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/

กลไกในการแสวงหาความร่วมมอืกับ

เครือขา่ย

ระดับ

ความส าเร็จ

5 3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการ

แสวงหา และบริหารเครือขา่ยและทอ้งถิ่น

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

บริหารจัดการเครือขา่ย

        10,000.00  -          10,000.00  รองคณบดฝ่ีายวิชาการ /

รองคณบดฝ่ีายกจิการ

นักศกึษา

 ฝ่ายบริการการศกึษา /

ฝ่ายกจิการนักศกึษา และ

ศลิปวัฒนธรรม

การพัฒนา

องคก์าร

3.5 วิทยาลัยฯ มฐีานขอ้มูลเครือขา่ย

ส าหรับการบริหารจัดการอย่างมี

ประสทิธภิาพ

3.5.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา/

ปรับปรุงฐานขอ้มูลเครือขา่ย

ระดับ

ความส าเร็จ

5 3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานขอ้มูล 

ในการบริหารจัดการที่เอื้อตอ่การสร้าง

ความสัมพันธก์ับเครือขา่ยและทอ้งถิ่น

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานขอ้มูล

เครือขา่ยในการบริหารจัดการ

       20,000.00  -          20,000.00  รองคณบดฝ่ีายวิชาการ /

รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

บริการวิชาการ /รอง

คณบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา

 ฝ่ายบริการการศกึษา /

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ/ฝ่ายกจิการ

นักศกึษา และ

ศลิปวัฒนธรรม

     670,000.00   -         670,000.00

3.3.1.1 สง่เสริมและขยายความร่วมมอื

กับพันธมติรทางวิชาการในตา่งประเทศ

รวมงบประมาณท้ังสิ้น

งบประมาณ (บาท)

ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

ประสทิธผิล 3.1 เครือขา่ยและทอ้งถิ่นมสีว่นร่วมใน

การพัฒนาและเกดิความสัมพันธท์ี่ดกีับ

วิทยาลัยฯ

คุณภาพบริการ 3.2 วิทยาลัยฯ มคีวามร่วมมอืกับ

เครือขา่ย และทอ้งถิ่นที่หลากหลาย

3.2.1 ร้อยละของเครือขา่ยความร่วมมอื

หรือขอ้ตกลงในประเทศที่มกีารด าเนนิการ

อย่างตอ่เนื่อง

ร้อยละ ≥ 40

3.3 ความส าเร็จตามขอ้ตกลงความ

ร่วมมอืของเครือขา่ยตา่งประเทศ

3.3.1 ร้อยละความส าเร็จของขอ้ตกลง

ความร่วมมอืกับเครือขา่ยตา่งประเทศ

ร้อยละ ≥ 50.00

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ ์เชือ่มโยงเครอืข่ายและท้องถิ่น

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หนว่ยนบั แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม
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4.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการ

ด าเนนิการตามแผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 100 4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตาม

แนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 

(U-Ranking)

(Agenda  )

        10,000.00  -          10,000.00 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความ

วิชาการ งานสร้างสรรค ์สิ่งประดษิฐ์ของ

อาจารย์และนักวิจัยที่ไดรั้บรางวัล

ระดับชาตหิรือนานาชาตติอ่จ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย

ร้อยละ ≥ 0.50 4.1.2.1 สง่เสริมใหม้กีารแขง่ขันทาง

วิชาการในระดับชาตแิละนานาชาติ

โครงการประกวดผลงานวิชาการในเวที

ระดับชาตแิละนานาชาติ

       20,000.00  -          20,000.00 รองคณบดฝ่ีายวิจัยและ

บริการวิชาการ

/ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ

บริการวิชาการ

4.2 ความมชีื่อเสยีงของวิทยาลัยฯ 4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และ

การใหบ้ริการของวิทยาลัยฯ

ร้อยละ ≥ 80.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์

และการบริการใหต้รงตาม

กลุ่มเปา้หมายทั้งในระดับชาตแิละ

นานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธเ์ชงิรุก

(Agenda  )

        10,000.00  -          10,000.00 รองคณบดฝ่ีายบริหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คุณภาพบริการ 4.3 นักศกึษาชาวตา่งชาตเิขา้ศกึษาตอ่ใน

สาขาวิชา

4.3.1 จ านวนนักศกึษาชาวตา่งชาต/ิ

นักศกึษาแลกเปลี่ยน

คน 2 4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนจ านวน

นักศกึษาชาวตา่งชาติ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษานานาชาติ 150,000.00      -        150,000.00  รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

ประสทิธภิาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถ

ตอบสนองตอ่ความเป็นนานาชาติ

4.4.1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่

เป็นชาวตา่งชาติ

คน 1 4.4.1.1 สง่เสริมการจัดการเรียนการ

สอนดว้ยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี

ประสทิธภิาพ

โครงการจัดจา้งอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยชาวตา่งชาติ

  -  -   -  รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

4.5 ระบบสนับสนุนการศกึษา/การจัดการ

เรียนการสอนไดม้าตรฐานที่รับรองโดย

หนว่ยงานภายนอก

4.5.1 จ านวนหอ้งปฏบิัตกิารที่ไดรั้บรอง

มาตรฐาน

หอ้ง 1 4.5.1.1 พัฒนา/ปรับปรุงหอ้งปฏบิัตกิาร/

ศูนย์ปฏบิัตกิาร/ศูนย์ทดสอบใหไ้ด้

มาตรฐานที่หนว่ยงานภายนอกใหก้าร

ยอมรับ

โครงการพัฒนาหอ้งปฏบิัตกิารสู่มาตรฐาน 10,000.00       -          10,000.00  รองคณบดฝ่ีายวิชาการ ฝ่ายบริการการศกึษา

4.6 วิทยาลัยฯ มกีารใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืตา่งๆ ของ Social Media ที่

ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ

4.6.1 ระดับความส าเร็จของการปรับปรุง

เว็บไซต์

ระดับ

ความส าเร็จ

5 4.6.1.1 สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีและ

เคร่ืองมอืตา่งๆ ของ Social Media ใน

การประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซตแ์ละ

ประชาสัมพันธส์ื่อสังคมออนไลน ์

(Social Media)

        10,000.00  -          10,000.00 รองคณบดฝ่ีายบริหาร /

 รองคณบดฝ่ีายวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป /

ฝ่ายบริการการศกึษา

210,000.00      -        210,000.00

(เงนิเดอืน  เงนืส ารองเลี้ยงชพี  เงนิ

ประกันสังคม  เงนิประจ าต าแหนง่ )

22,200,600.00    -       22,200,600.00

29,917,800.00     - 29,917,800.00     

29,917,800.00   19,114,800.00     49,032,600.00    

มิติ เปา้ประสงค์ ตัวชีวั้ด หนว่ยนบั แผนงาน/กลยทุธ์ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

ผู้ก ากับดแูล ฝ่ายท่ีรับผิดชอบ

รวมงบประมาณท้ังสิน้

ประสทิธผิล 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับใน

ระดับชาตแิละนานาชาติ

การพัฒนา

องคก์าร

รวมงบประมาณท้ังสิ้น

แผนงานบุคลากรภาครัฐ - กจิกรรมรายการคา่ใชจ้า่ยบุคลากรภาครัฐ

รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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ส่วนที่ 6  
แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล 

 

 การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงาน และโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ เกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัยฯ 
 2. เพ่ือปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 

เป้าหมาย 
 1. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 
 3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 
 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทาง การแปลง
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้ 
 1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
  1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง
ของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 
  1.วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผล
งานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 
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  1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว
องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 สู่การประเมินผลงาน 
  1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องผ่านสื่อภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อน
งานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 
  2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
งานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น 
 
 1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 
 2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 3 แผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
 4) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 5) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล  
 6) แผนพัฒนาบุคลากร 
 7) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม 
 9) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
 10) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
 11) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 12) แผนการจัดการความรู้ 
 13) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ 
 14) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 
 15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้  
 16) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 17) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความร่วมมือกับต่างประเทศ  
 18) แผนปฏิบัติการงานการพัฒนาเอกลักษณ์ 
 19) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
  2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ
สร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 
  2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
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 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไก
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ  และมี
ส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน 
และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร
คือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จ จึงประกอบด้วยส่วน
ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
สื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ 
 2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมา
แปลงเป็นแผนงาน / โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการท างานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน ในการขับเคลื่อนแผนงาน / โครงการของแต่ละ
หน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่ง
กันและกัน  
 5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 
 เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกงานภายในวิทยาลัยฯ แล้ว จะต้องวางระบบที่จะ
วัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือช่วยให้
ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้รับผิ ดชอบพิจารณาหาแนว
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
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 าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล 
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ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  
และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ค าสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
ที่  ๒๑ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 
 

 เพื่อให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ มีการปรับทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพให้สามารถรองรับกับความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งปัจจุบันและอนาคต และความท้าทายต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และความท้าทาย
ของโลก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 
 

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

หน้าที่ 
 ๑. ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๒. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ 
 ๓. ก าก ับ และติดตามการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัต ิการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

๑. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลย์สุข  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช  กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.บุญศรี   กิตติโชติพาณิชย์  กรรมการ 
๔. อาจารย์กันยา   นภาพงษ์  กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี  เมธาพัฒนะ  กรรมการ 
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๖. อาจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี  กรรมการ 
๗. อาจารย์วรุณศิริ  ปราณีธรรม  กรรมการ 
๘. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ   กรรมการ 
๙. ผศ.ลักขณา  ยอดกลกิจ  กรรมการ 
๑๐. อาจารย์วิภากร  สอนสนาม  กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ   กรรมการ 
๑๒. อาจารย์ ดร.อัญชลี จันทาโภ  กรรมการ 
๑๓. ผศ.ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน  กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย  กรรมการ 
๑๕. อาจารย์เพ็ชรัตน์  เตชาทวีวรรณ  กรรมการ 
๑๖. อาจารย์จันทนา   แจ้งเจนเวทย์  กรรมการ 
๑๗. อาจารย์อรทัย  รุ่งวชิรา   กรรมการ 
๑๘. อาจารย์สุมาลา  สว่างจิต   กรรมการ 
๑๙. อาจารย์ขวัญฤทัย เสมพูน   กรรมการ 
๒๐. นายนพปฎล  อินยาศรี  กรรมการ 
๒๑. นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา  กรรมการ 
๒๒. นายอติกานต์  ทวีวงศ์อนันต์  กรรมการ 
๒๓. นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์  กรรมการ 
๒๔. นางสาวอัญชา  แดงทองดี  กรรมการ 
๒๕. นางธัญลดา  เลี้ยงอยู่   กรรมการ 
๒๖. นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์  กรรมการ 
๒๗. นางสาวพัชรา  กล้าหาญ  กรรมการและเลขานุการ 
๒๘. นางสาวเบญจพร เติมสิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้าที่ 
 ๑. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  
 ๒. ทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเสนอคณะกรรมการอ านวยการเพื่อพิจารณา 
 ๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี และ
น าผลการติดตามมาปรับปรุงแผน 
 ๔. อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 
                            ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป         
 
 

สั่ง  ณ  วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๐  
 

 
( อาจารย์ 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 โดยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรของวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ จ านวน 44 คน เป็นผู้ประเมินเป็นน้ าหนักคะแนนตามล าดับมากไปหาน้อยของจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามปรากฏดังนี้ 
ประเด็นปจัจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 วิทยาลัยฯ ได้ส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการภายใน 
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 
S1 155 6.บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทั้งระดับวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ดีขึ้น 
- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้น 
- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่จัดขึ้น ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจ านวนมาก    

S2 115 3.มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เรียนและ
ตลาดแรงงาน 

S3 111 1.มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปีที่ชัดเจน 
- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 
- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คล่องตัว 

S4 86 10.ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ
วิทยาลัยฯ อย่างจริงจัง 
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯไปสู่ความส าเร็จได้ 
- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของวิทยาลัยฯอย่างจริงจัง ท าให้
วิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับ  

S5 71 4 มีระบบการด าเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี 
- มีระบบบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ท า
ให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการวิชาการเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่ชัดเจน 
- มีการด าเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและท้องถิ่น 
- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีมีประสิทธิภาพส่งผลให้มีผลงาน
การวิจัยเพิ่มมากขึ้น" 

S6 67 9.วิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา 
- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจ าปี 2557 จากการจัดอันดับของ Webometrics 
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ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดแข็ง 
Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ท าให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่ผ่านมา 
 

S7 63 8.มีท าเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี 
- วิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน 
- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอ้ือต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและบุคลากร 

S8 49 11.มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี 
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองใน
ด้านต่างๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ท าให้เกิดก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน" 

S9 37 5.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว 
- มีระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลและการ
ปฏิบัติงาน 
- มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานได้ทุกเวลา 
- มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ท าให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของ
วิทยาลัยฯได้รวดเร็ว" 

S10 32 2. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
- บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความช านาญเฉพาะทาง 
- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน 
- มีระบบพี่เลี้ยง ส าหรับให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน 

S11 31 7.มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิตมีงาน
ท าภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากข้ึน 

S12 29 12.บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการน าเสนอใน
เวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง 

 

 2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)( 10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ คะแนน ประเด็นจุดอ่อน 
W1 145 15.สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- วิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่สามารถบริการได้อย่าง
เต็มที่ 

W2 120 23. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะ
ผู้น า ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W3 85 17.บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
การเงิน การคลังและพัสดุ 



 

52 

- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย 
W4 76 19.ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย 

- ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยังมีจ านวนน้อย 
- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ ISI มีน้อยมาก 

W5 58 14.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
 - การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท าให้ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย 
- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้
ระยะเวลานาน" 

W6 46 16. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อยไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของอุดมศึกษา 

W7 40 22.ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบันให้ความสนใจกับกิจกรรมที่มีต่อศิษย์เก่าน้อย 
W8 35 18.การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจ ากัด 

- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับนานาชาติยังมี
น้อย 

W9 26 20.มีการระดมทุน พัฒนาจากภายนอกน้อย ท าให้การพัฒนางานบางอย่างชะลอตัวและการมี
ส่วนร่วมจากภายนอกมีน้อย 

W10 13 24.วิทยาลัยยังขาดการประชาสัมพันธ์ 
 

 3. ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) ( 16 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 
O1 60 28.นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง

การศึกษามากข้ึน 
- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยายความ
ร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอ่ืนๆ เพิ่มมากขึ้น 
- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อน
บ้านมากข้ึนและท าความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากข้ึน 
- สัดส่วนของตลาดเพิ่มข้ึนจากการเปิดอาเซียน 

O2 54 27.รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 
- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลน 

O3 53 34.ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
O4 42 30.การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการจาก

มหาวิทยาลัย 
O5 38 40.ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ

ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ  
O6 35 26.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-learning 
- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว มี
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ล าดับ คะแนน ประเด็นโอกาส 
ประสิทธิภาพ ไร้ขีดจ ากัด 
- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบูรณา
การความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

O7 34 25.เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอ้ืออ านวยต่อการบริหารงาน 
 - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงาน
ภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น 
- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการท างาน 
ส่งผลให้บุคลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน"  

O8 32 29.ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย 
- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยที่รัฐบาล
สนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่าง
หลากหลาย 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอ้ือในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

O9 26 38.วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ท าให้นักศึกษาเดินทางมา
เรียนอย่างสะดวก 

O10 25 33.เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) 
O11 18 31.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ท าให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น 
และคล่องตัว 
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัย ฯ สามารถให้บริการวิชาการได้
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มีส่วน
ช่วยในการบูรณาการการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมือกับท้องถ่ิน 

O12 17 32.สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่าย
ต่ ากว่า 
 

O13 14 35.ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสมากข้ึน 

O14 9 39.การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโนม้เป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้องค์กรเอกชนมุ่งหา
ความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับองค์กร
เอกชน 

O15 5 37.ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสใน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความชัดเจน
ในการท างานในระดับสากลมากข้ึน 
 
 

O16 3 42.การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การทาวิจัย
และบริการวิชาการได้มากข้ึน 
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 4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (13 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 
T1 97 46.สถาบนัการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขนักันมากข้ึน 

- สถาบนัอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในทุกมิต ิ
- สถาบนัการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค 
- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น 
- การแข่งขันทางดา้นหลักสูตรคอ่นข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกบัมหาวิทยาลยัอื่นๆ ภายในประเทศ 
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตา่งประเทศมากข้ึน ท าให้
ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและตา่งประเทศ
มีมากข้ึนเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากข้ึน เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก 

T2 86 56.นักเรียนที่เข้ามาเปน็นักศึกษา มีความรู้พื้นฐานในเชิงวชิาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 
T3 52 48.สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผูป้กครองในการเลือกสถานศึกษาให้

ผู้เรียน 
T4 40 45.กฎระเบียบรัฐบาลเปลีย่นแปลงบ่อย- การด าเนนิงานและการแจ้งก าหนดการตา่งๆ ของ สกอ. 

มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่อง
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ 
- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา 

T5 30 43.งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจ ากัด ท าให้การพัฒนาล่าช้า 
- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาที่ลา่ชา้ขาดความ
ทันสมัย 
- ขาดแหล่งรายไดท้ี่มั่นคงที่น ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรบัเปลี่ยนให้ทันสมัยจงึเกิดความ
ล่าชา้ ไมส่ามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

T6 24 51.แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง อัตรา
ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน 

T7 19 50.มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีเปน็จ านวนมาก บางแห่งขาดความน่าเชื่อถือ ท าให้สูญเสียโอกาส
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

T8 15 44.รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษา 
- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมกีารเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มัน่คงทางการ
เมือง ท าให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาตไิด้ 
- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการด าเนนิ
งานวิจยัและบริการวิชาการ 
- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาที่ลา่ชา้ ขาดความน่าเชื่อถือ 
ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง 

T9 15 49.ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากข้ึน จึงสวน
ทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T10 15 55.มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟา้ ไฟฟา้ดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศ 
T11 8 52.มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศึกษาของประเทศไทยยงัไม่เป็นนานาชาติ 



 

55 

ล าดับ คะแนน ประเด็นภัยคุกคาม 
T12 4 54.ความแตกต่างดา้นพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยมที่แตกต่าง

มีความต้องการที่หลากหลายมากข้ึน 
T13 3 47.สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด 

ส่งผลต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัย ฯ 
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5. ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
 5.1ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ปัจจุบัน 

 
 จากรูปสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หลังจากใส่
คะแนนประเมินแล้ว อยู่ในต าแหน่ง “ถอย” 
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 5.2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  
 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรค จ านวน 5 ประเด็น ใน
ระดับคะแนนสูงมาก (5 คะแนน) ดังนี้ 
 ล าดับที่ W4 ข้อ 19 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย 
 ล าดับที ่W5 ข้อ 14 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
 ล าดับที ่W6 ข้อ 16 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจ านวนน้อยไม่
เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา 
 ล าดับที ่T1 ข้อ 46 สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากข้ึน 
 ล าดับที ่T9 ข้อ 44รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับลด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรคของวิทยาลัยฯ 

 
จากรูปสรุปได้ว่าจากการแก้ไข ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรค จ านวน 5 ประเด็น

ข้างต้นนั้น ในระดับสูงมาก (5) แล้วนั้นพบว่าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ อยู่ในต าแหน่ง “รุกด าเนินการเอง” 
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ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯในปัจจุบัน พ.ศ. 2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
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ภาคผนวก 3 
แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

จ านวน 18 แผน 



แผนปฏบิตักิารยอ่ย วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัเก็บข้อมูล

1) ร้อยละของนกัศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมหรือพฒันาตามกจิกรรมต่างๆ ที่ก าหนด ร้อยละ 80

2) ร้อยละของนกัศึกษาที่ได้รับการยกยอ่งหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นที่เกีย่วข้องกบัอตัลักษณ์

ร้อยละ 0.20

3) คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจเกีย่วกบัการจัดกจิกรรมส่งเสริมหรือพฒันาใหก้บันกัศึกษา คะแนนเฉล่ีย 4.25

1) เพื่อใหผ้ลงานวิจัยสามารถบรูณาการเข้ากบัการจัดการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ

1) ร้อยละของผลงานวิจัยที่บรูณาการเข้ากบัการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ร้อยละ 40

2) ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพมิพแ์ละเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารยป์ระจ า

ร้อยละ ≥ 30

3) ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการน าไปใช้ประโยชนต่์อผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ทั้งหมด

ร้อยละ 60

1) เพื่อใหผู้้รับบริการ โรงเรียน ชุมชนได้รับประโยชนส์อดคล้องกบั
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของชุมชน

1) ร้อยละของผู้รับบริการได้รับประโยชนต์ามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือน า
ความรู้ไปใช้ประโยชนใ์นชีวิตประจ าวัน

ร้อยละ ≥70

2) เพื่อน าองค์ความรู้และประสบการณ์ จากการใหบ้ริการวิชาการมา
บรูณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย

2) ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น าองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการ
ใหบ้ริการวิชาการที่บรูณาการกบัการเรียนการสอน หรือการวิจัย

ร้อยละ 70

4.แผนปฏบิติัการด้านการ
ท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุใหน้กัศึกษาและบคุลากรได้รับการ
พฒันาใหม้ีทศันคติ ค่านยิม ความมีสุนทรีย ์และวัฒนธรรมที่ดีงาม

1) ร้อยละของนกัศึกษาและบคุลากรมีทศันคติ ค่านยิม ความมีสุนทรีย ์และวัฒนธรรมที่ดี
งาม

ร้อยละ 85 รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา นางสาววราลี พรหมปฏิมา

5.แผนกลยทุธ์ทางการเงิน 5 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนัฯ นางสาวพัชรา   กล้าหาญ

6.แผนบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน

เพื่อใหห้นว่ยงานสามารถหาวิธีการจัดการกบัความเส่ียงเพื่อปอ้งกนั
หรือลดความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดับที่ยอมรับได้

ร้อยละของประเด็นความเส่ียงที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเส่ียงเทยีบกบั
ประเด็นความเส่ียงทั้งหมดที่ก าหนดขึน้ต่อปี

ร้อยละ 100 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนัฯ นางสาวพัชรา   กล้าหาญ

นางสาวอญัชา แดงทองดี3.แผนปฏบิติัการด้านการ
บริการวิชาการ

หนว่ยงานสามารถก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชีว้ัดของแผนกลยทุธ์ทางการเงินได้เอง โดยใหส้อดคล้องกบัของมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

1.แผนปฏบิติัการด้านการจัด
กจิกรรมพฒันานกัศึกษา

2.แผนปฏบิติัการด้านการวิจัย

แผนปฏบิตัิการด้านต่างๆ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 18 แผน 

รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา นางสาวเบญจพร เติมสิน
นางสาววีรวรรณ เหลืองอร่าม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

เพื่อส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ (5 ด้าน) และการประกนัคุณภาพ

นางสาวอญัชา แดงทองดี

2) เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยใหไ้ด้มาตรฐานเปน็ที่ยอมรับ และ
น าไปสู่การใช้ประโยชนอ์ยา่งเปน็รูปธรรม

60



แผนปฏบิตักิารยอ่ย วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัเก็บข้อมูล

กรณีที่หนว่ยงานมีการด าเนนิงานทั้งในบคุลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุวิชาการ
1) เพื่อค้นหาแนวปฏบิติัที่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยูใ่นตัวบคุคล และ
แหล่งเรียนรู้อืน่ๆ ที่ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย รวมทั้งด้านสนบัสนนุการจัดการศึกษา พร้อมทั้งน ามาจัดเกบ็
อยา่งเปน็ระบบและเผยแพร่ออกมาเปน็ลายลักษณ์อกัษร

1) ค้นหาแนวปฏบิติัที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยูใ่นตัวบคุคล ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ ตามประเด็นความรู้ อยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกจิด้านการผลิต
บณัฑิตและด้านการวิจัย จัดเกบ็อยา่งเปน็ระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเปน็ลายลักษณ์อกัษร
และน ามาปรับใช้ในการปฏบิติังานจริง

ผ่าน ข้อ 5 ของตัวบง่ชี ้5.1

2) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุใหบ้คุลากรน าแนวปฏบิติัที่ดีมาในการ
ปฏบิติังานจริง

2) จ านวนองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชนใ์นการปฏบิติังานจนเกดิผลสัมฤทธิ ์(องค์ความรู้) 2

กรณีที่หนว่ยงานมีการด าเนนิงานเฉพาะบคุลากรสายวิชาการ
1) เพื่อค้นหาแนวปฏบิติัที่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยูใ่นตัวบคุคล และ
แหล่งเรียนรู้อืน่ๆ ที่ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย พร้อมทั้งน ามาจัดเกบ็อยา่งเปน็ระบบและเผยแพร่ออกมาเปน็
ลายลักษณ์อกัษร

1) ค้นหาแนวปฏบิติัที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยูใ่นตัวบคุคล ทกัษะของผู้มีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อืน่ๆ ตามประเด็นความรู้ อยา่งนอ้ยครอบคลุมพนัธกจิด้านการผลิต
บณัฑิตและด้านการวิจัย จัดเกบ็อยา่งเปน็ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเปน็ลายลักษณ์อกัษร
และน ามาปรับใช้ในการปฏบิติังานจริง

ผ่าน ข้อ 5 ของตัวบง่ชี ้5.1

2) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุใหบ้คุลากรน าแนวปฏบิติัที่ดีมาในการ
ปฏบิติังานจริง

2) จ านวนองค์ความรู้ที่น าไปใช้ประโยชนใ์นการปฏบิติังานจนเกดิผลสัมฤทธิ ์(องค์ความรู้) 2

1) เพื่อปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลที่มี
ประสิทธิภาพเอือ้ต่อการด าเนนิงานที่เนน้ผลสัมฤทธิ ์และการกา้วสู่
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

1) ระดับความพงึพอใจของบคุลากรต่อระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลของมหาวิทยาลัย
 (ระดับความพงึพอใจ)

≥ 4.00

2) ระดับความพงึพอใจของบคุลากรที่มีต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตในการท างาน 4

3) ระดับความผูกพนัของบคุลากรต่อมหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพนั) ≥ 4.00

1) เพื่อใหบ้คุลากรมีความกา้วหนา้ในสายอาชีพ (Career Path) ตาม
กรอบเวลาที่ก าหนด

1) ร้อยละของอาจารยป์ระจาที่ดารงต าแหนง่ทางวิชาการ ร้อยละ ≥ 25

2) ร้อยละของอาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ ≥ 33

3) ร้อยละของบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการที่ได้รับการพฒันาตามสมรรถนะประจ าสาย
งาน

ร้อยละ ≥ 95

4) ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพฒันาตามแผน ร้อยละ ≥ 80
10.แผนปฏบิติัการด้านการ
ปรับปรุงภมูิทศันแ์ละ
ส่ิงแวดล้อม

เพื่อให ้(ระบชุือ่หนว่ยงาน) มีอาคาร สถานที่ และส่ิงอ านวยความ
สะดวกที่รองรับการด าเนนิการตามพนัธกจิได้อยา่งครบถ้วน

ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษา/บคุลากรต่ออาคาร สถานที่ และส่ิงอ านวยความสะดวก
ที่ (ระบชุือ่หนว่ยงาน) จัดให้

ระดับ ≥ 4 รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางสาวพัชรา   กล้าหาญ

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกนัฯ นางสาวอญัชนา สอนแตง

2) เพื่อใหบ้คุลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏบิติังาน 
และมีความผูกพนักบัองค์กร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางสาวนฤมล รุ่งอนิทร์

7.แผนการจัดการความรู้

8.แผนบริหารทรัพยากรบคุคล

2) เพื่อใหผู้้บริหารทกุระดับได้รับการพฒันาใหเ้ปน็ผู้น าทางวิชาการ
และบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภบิาล

9.แผนปฏบิติัการด้านการ
พฒันาบคุลากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางสาวนฤมล รุ่งอนิทร์
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แผนปฏบิตักิารยอ่ย วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัเก็บข้อมูล

ร้อยละเฉล่ียของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่อ
อาจารยป์ระจ า

25,000 บาท/คน

รายได้ที่เกดิจากการจัดหารายได้ด้วยโครงการบริการวิชาการ ≥ 500,000 บาท (หน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา)

1) เพื่อใหค้ณะ / วิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกบัต่างประเทศ 
และด าเนนิกจิกรรมอยา่งต่อเนือ่ง

1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนนิกจิกรรมโครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิจัย

ร้อยละ 80

2) เพื่อใหค้ณะ / วิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกบัต่างประเทศ 2) จ านวนเครือข่ายที่คณะ / วิทยาลัย มีการแลกเปล่ียนบคุลากรและนกัศึกษากบั
เครือข่ายต่างประเทศ

1 เครือข่าย

1) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุใหห้นว่ยงานมีการแสวงหาความร่วมมือ
กบัเครือข่ายตามภารกจิหลักได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

1) ระดับความส าเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกบัเครือข่าย ระดับความสาเร็จ 5

2) จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพฒันา (ระบชุือ่หนว่ยงาน) 5 เครือข่าย 
3) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เปน็ประโยชนต่์อ (ระบชุือ่หนว่ยงาน) ร้อยละ 100

1) เพื่อประชาสัมพนัธ์การด านนิงานของ (ระบชุือ่หนว่ยงาน)ในการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี

1) ร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์ และการใหบ้ริการที่ดีของ (ระบชุือ่หนว่ยงาน) ร้อยละ ≥ 80

2) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใหก้บักลุ่มเปา้หมายต่างๆ โดยใช้ 
Social Media

2) จ านวนกลุ่มเปา้หมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Social Media (กลุ่มนกัศึกษา กลุ่มบคุลากร และกลุ่มศิษยเ์กา่ )≥ 3 กลุ่มเปา้หมาย

1) เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรที่เปน็จุดเนน้ของมหาวิทยาลัยสู่
การเปน็เอตทคัคะใหม้ีผลการประเมินที่ดีขึน้

1) จ านวนหลักสูตรที่เปน็จุดเนน้ของมหาวิทยาลัยสู่การเปน็เอตทคัคะมีผลการตรวจ
ประเมินระดับดีขึน้ไป

1 หลักสูตร

2) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุใหห้ลักสูตรมีการพฒันาคุณภาพให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และการพฒันาประเทศ

2) ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกนัคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้
คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01

ร้อยละ ≥60.00

16.แผนปฏบิติัการด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 1) เพื่อใหก้ารด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างเปน็ไปตามแผนที่ก าหนด

1) ร้อยละของรายการที่จัดซ้ือจัดจ้างเปน็ไปตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางสาวพัชรา   กล้าหาญ

1) เพื่อใหก้ารบริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศใหก้บับคุลากร/
นกัศึกษาที่เอือ้ต่อการเรียนรู้และปฏบิติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ

1) ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อการใหบ้ริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ระดับความพงึพอใจ≥ 3.51

2) เพื่อปรับปรุงและพฒันาฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการจัด
ส่ิงอ านวยความสะดวกใหพ้ร้อมรองรับต่อการปฏบิติังานทั้งของ
ผู้บริหารและบคุลากร

2) จ านวนฐานข้อมูลที่มีการพฒันาหรือปรับปรุง 1 ฐานข้อมูล

11.แผนปฏบิติัการด้านการ
จัดหารายได้

รองคณบดีฝ่ายบริหาร นายนพปฎล อนิยาศรีเพื่อจัดหารายได้จากการบริการวิชาการหรือการวิจัยในการสนบัสนนุ
 พฒันาพนัธกจิของหนว่ยงาน

12.แผนปฏบิติัการด้านการ
ขับเคล่ือนความร่วมมือกบั
ต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

นางสาวอญัชา แดงทองดี

13.แผนปฏบิติัการด้านสร้าง
ความสัมพนัธ์และเชือ่มโยง
เครือข่าย

2) เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุใหเ้กดิกจิกรรมสร้างความสัมพนัธ์ การมี
ส่วนในการพฒันาและเกดิผลผลิตที่เปน็ประโยชนข์องกลุ่มเครือข่าย
อยา่งเปน็รูปธรรม

รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา นางสาวเบญจพร เติมสิน
นางสาววีรวรรณ เหลืองอร่าม

14.แผนปฏบิติัการด้านการ
ประชาสัมพนัธ์เชิงรุก

รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางธัญลดา เล้ียงอยู่
นางสาวเบญจพร เติมสิน
นายสุรศักด์ิ เพชรทอง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นางธัญลดา เล้ียงอยู่
นายวสวัตต์ิ จันทร์งาม

15.แผนพฒันาสาขาวิชาสู่
เอตทคัคะ

17.แผนปฏบิติัการด้าน
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร นางสาวพัชรา   กล้าหาญ
นายสุรศักด์ิ เพชรทอง
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แผนปฏบิตักิารยอ่ย วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด ค่าเปา้หมาย ผู้รับผิดชอบ ผู้จดัเก็บข้อมูล

1) ระดับความพงึพอใจเกีย่วกบัการด าเนนิงานตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “เนน้ความเปน็วัง”

(ระดับ ≥ 4.51)

2) จ านวนฐานความรู้/องค์ความรู้ที่เพิ่มขึน้ในแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ

1 ฐาน

18. แผนปฏบิติัการงานการ
พฒันาเอกลักษณ์

1) เพื่อก าหนดแผน โครงการ/กจิกรรม ในการพฒันาเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัสวน
สุนนัทา ประจ าปกีารศึกษา 2560
2) เพื่อใช้เปน็แนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงาน
ตามแผนปฏบิติัการด้านการ
พฒันาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา ประจ าปี
การศึกษา 2560

รองคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา นางสาววราลี พรหมปฏิมา

63



 

64 

 
 

 
 
 

ภาคผนวก 4 
ประมวลภาพกิจกรรม 

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  
และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
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ประมวลภาพกิจกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ภาคผนวก 5 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  
และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายช่ือผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

วันที่ 16-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา 
 

1. อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ 
2. อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข 
3. อาจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช  
4. ผศ.ดร.บุญศรี  กิตติโชติพาณิชย์ 
5. อาจารย์กันยา  นภาพงษ์ 
6. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ 
7. อาจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี 
8. อาจารย์วรุณศิริ  ปราณีธรรม 
9. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ 
10. ผศ.ลักขณา  ยอดกลกิจ 
11. อาจารย์วิภากร  สอนสนาม 
12. อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ 
13. อาจารย์ ดร.อัญชลี จันทาโภ  
14. ผศ.ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน 
15. อาจารย์ ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย 
16. อาจารย์เพ็ชรัตน์  เตชาทวีวรรณ 
17. อาจารย์จันทนา    แจ้งเจนเวทย์ 
18. อาจารย์อรทัย  รุ่งวชิรา 
19. อาจารย์สุมาลา  สว่างจิต 
20. อาจารย์ขวัญฤทัย เสมพูน 
21. นายนพปฎล  อินยาศรี  
22. นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา 
23. นายอติกานต์  ทวีวงศ์อนันต์ 
24. นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์ 
25. นางสาวอัญชา  แดงทองดี 
26. นางธัญลดา  เลี้ยงอยู่ 
27. นางสาวนฤมล  รุ่งอินทร์ 
28. นางสาวพัชรา  กล้าหาญ 
29. นางสาวเบญจพร  เติมสิน 
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