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บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี

ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถ ตอบสนองความ

ต้องการด้านสุขภาพของประเทศ วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2560 - พ.ศ.

2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีความสอดคล้องไปในทิศทาง

เดียวกับนโยบายด้านการศกึษาและด้านสุขภาพของรัฐบาล แผนยุทธศาสตรร์ะดับชาติ แผนยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการและแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ

วิทยาลัยฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามนโยบายและ

ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยฯ 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) วิทยาลัยฯ ได้

ท าการศกึษาสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นท้าทายด้านต่างๆที่ วิทยาลัยฯ ต้องเผชิญ ความคิดเห็นของผู้

มีส่วนได้ส่วนเสียและด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ( Internal Environment Analysis) โดย

อาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ได้แก่ 1) Structure 

(โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างานหรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 2) 

Strategy (กลยุทธ์) มกีารก าหนดกลยุทธ์หรอืยุทธศาสตรท์ี่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 3) 

System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 4) Skill (ความช านาญ) 

บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 

5) Staff (บุคลากร) บุคลากรมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 6) Style 

(รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ และ 7) Shared Value (ค่านิยม

ร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมรว่มหรอืไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ ในส่วนของ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) ใช้กรอบการวิเคราะห์ปัจจัย

ภายนอกตามหลักการ PEST Model ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อวิทยาลัยฯ ได้แก่ 1) P-

Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมือง 2) E-

Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ 3) S-Social เป็นการวิเคราะห์

สภาพการณ์และกระแสสังคม และ 4) T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยี และได้ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ

วิทยาลัยฯ จากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) 

ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) และประเด็นภัยคุกคาม 

(Threats : T) รวมทั้งมีการประเมินประเด็นปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน เพื่อวิเคราะห์

หาต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อที่วิทยาลัยฯจะได้ปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ 

โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับบริการทาง

สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย และการบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้

เป็นไปตาม ที่รัฐธรรมนูญก าหนด ประเทศไทยจึงได้ด าเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและได้ประกาศใช้

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีเปูาหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับ

บริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งการที่จะบรรลุตามเปูาหมายนั้นได้จะต้องมีบุคลากรด้าน

สุขภาพเพื่อให้บริการทางสาธารณสุขให้มีจ านวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้

อย่างทั่วถึง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหนา้ที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบาย

ของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอ

ภาคของประชาชน ในการได้รับการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพื้นฐาน

ในการพัฒนาประเทศต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ

พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยคณะกรรมการมีหน้าที่วางแผนและก าหนดทิศทางในการเปิดสอน

สาขาพยาบาลศาสตร์ และด าเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดท าหลักสูตร ด าเนินการใน

เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเปิดสอนและการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมวิพากษ์หลักสูตร โดยกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2550 และอนุมัติการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 

1/2550 ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ต่อมาสภาการ

พยาบาล มีมติให้การรับรองสถาบันวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และให้

ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 ในปีการศึกษา 2550 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นปีแรก  โดยรับนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุน่แรก จ านวน 80 คน 

-ปีที่เปิดด าเนนิการหลักสูตรครั้งแรก : ปีการศึกษา 2550 

-หลักสูตรการศกึษาที่เปิดสอนในปัจจุบัน :  

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555 ( ใช้กับนักศึกษารหัส 56-

60) 
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2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561 ( ใช้กับนักศึกษารหัส 61 

เป็นต้นไป) 

1.2 โครงสร้างหน่วยงาน 
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1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART) 
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1.4 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

 1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน 

สาขาวิชา 

จ านวนหลักสูตรที่เปดิสอน 

ปีการศกึษา 

2560 

ปีการศกึษา 

2561 

ปีการศกึษา 

2562 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 1 1 1 

รวมทั้งสิ้น 1 1 1 
 

1.4.2 ข้อมูลนักศกึษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา  

ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 470 - 470 480 - 480 479 - 479 

รวมทั้งสิ้น 470 - 470 480 - 480 479 - 479 
 

1.4.3 ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนักศกึษา 

สาขาวิชา 

ปีการศกึษา 2560 ปีการศกึษา 2561 ปีการศกึษา 2562 

ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 107 - 107 120 - 120 117 - 117 

รวมทั้งสิ้น 107 - 107 120 - 120 117 - 117 

 

1.4.4 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต 

ปีการศกึษา 2560 2561 2562 

การมีงานท า ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 รอ้ยละ 100 

เงินเดือนเร่ิมต้นเปน็ไปตามเกณฑข์ั้นต่ าของ ก.พ. ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 รอ้ยละ 100 

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 4.52 4.57 4.68 
 

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย 

จ านวน 

สาขาวิชา 

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้ ผลงาน น าไปใช ้

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 44 44           26           25 24 20 

รวมทั้งสิ้น 44 44 26 25 24 20 
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1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการบรกิารวิชาการ 

ปีงบประมาณ 

2561 

ปีงบประมาณ  

2562 

ปีงบประมาณ 

2563 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 23 5 1 

รวมทั้งสิ้น 23 5 1 
 

1.4.7 ข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สาขาวิชา 

จ านวนโครงการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 

2561 

ปีงบประมาณ  

2562 

ปีงบประมาณ 

2563 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 4 3 

รวมทั้งสิ้น 4 4 3 

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม ตรี โท เอก รวม 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 11 5 - 16 10 5 - 15 11 4 - 15 

รวมทั้งสิ้น 11 5 - 16 10 5 - 15 11 4 - 15 
 

สายวิชาการ 

หน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 

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

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 42 8 3 53 39 11 3 53 30 13 3 46 

รวมทั้งสิ้น 42 8 3 53 39 11 3 53 30 13 3 46 
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1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. วทิยาลัยฯ แต่งตัง้คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564  

มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 2 วทิยาลัยฯ รวบรวมและส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอกและวิเคราะห ์และสรุปปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

3. วทิยาลัยฯ ส ารวจเพื่อประเมินค่าคะแนนน้ าหนักของปัจจัยภายใน และ

ปัจจัยภายนอกและวิเคราะหต์ าแหนง่ยุทธศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel 

4. วิทยาลัยฯ จัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(เฉพาะแผ่น A3) ให้กับกองนโยบายและแผน 

16-24 กรกฎาคม 2563 

5 วิทยาลัยฯ บันทึกค าของบประมาณรายจ่ายเงนินอกงบประมาณ (เงิน

รายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ ERP 

29 กรกฎาคม-6 สิงหาคม 

2563 

6. กองนโยบายและแผนด าเนินการตรวจสอบและประสานกับหนว่ยงาน 

เพื่อปรับแก้ค าของบประมาณรายจ่ายเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

7-14 สิงหาคม 2563 

7. วิทยาลัยฯ จัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร ์ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

15-30 สิงหาคม 2563 

8. วทิยาลัยฯ จัดส่งเล่มแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหนว่ยงาน 

ให้กับกองนโยบายและแผนตรวจสอบ พร้อมประสานใหห้นว่ยงานปรับแก้ 

สิงหาคม-กันยายน 2563 

9. วิทยาลัยฯ ท าบันทึกขออนุมัตแิผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 

– 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ

หนว่ยงานจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และอธิการบดี 

30 กันยายน 2563 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยทุธศาสตร์ (วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) 
 

2.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 

2.1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะหไ์ปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของวิทยาลัย 

พยาบาลและสุขภาพ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่ง

สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

  Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรอืไม่ 

  Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรอืยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรอืไม่ 

  System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

  Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

  Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

  Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

  Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กร

เข้มแข็งหรอือ่อนแอ 

2.1.2 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST 

Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

 P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี

ผลกระทบกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 E-Economics เป็นการวิเคราะหส์ภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 S-Social เป็นการวิเคราะหส์ภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี่อวทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ 
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน % ประเด็น 

S1 127 4.44 มแีผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปท่ีีชัดเจน 

- บุคลากรปฏบัิตงิานในทศิทางเดียวกัน 

- ผลการปฏบัิตงิานดขีึน้กวา่ปท่ีีผ่านมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์คลอ่งตัว 

- มหาวทิยาลัยมกีระบวนการถา่ยทอดยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์และแผนปฏิบัติ

การให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ 

S2 117 4.09 มีการก าหนดเกณฑ์เพื่อคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะและของ

มหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย และมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรท่ีเป็น

เอตทัคคะได้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม 

S3 100 3.50 เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นท้ังจ านวนและคุณภาพ รวมท้ังมีจ านวนสิทธิบัตรเพิ่ม

มากขึ้น 

S4 93 3.25 การก าหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัยต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วน

ร่วมกับพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการก ากับติดตามอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ 

S5 88 3.08 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมคีวามช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศกึษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศกึษาท้ังในและ

ตา่งประเทศ ซึ่งมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงตา่งๆ ท่ีมีการจัดการ

เรียนการสอน 

- มรีะบบพี่เลีย้ง ส าหรับให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสูต่ าแหนง่ทางวชิาการมากขึ้น 

S6 86 3.01 มหาวทิยาลัยมชีื่อเสียง เป็นท่ีสนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking 

of the World ส่งผลตอ่ภาพลักษณท์ าให้มีผู้สนใจเขา้ศกึษาตอ่สูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

- เป็นสถาบันท่ีมีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ท าให้มีจ านวน

นักศกึษาท่ีมาสมัครศกึษาตอ่ดา้นครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึ้นจากปท่ีีผ่านมา 

S7 85 2.97 บุคลากรทุกระดับ เขา้ใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัตศิาสตร์ของสถาบัน 

ล้วนมคีวามภาคภูมใิจในความ "เป็นวัง" ท่ีเนน้ภาพลักษณ ์ทักษะและบุคลกิภาพ

ของประชาคมมหาวทิยาลัยในทุกระดับและทุกกลุ่ม 

S8 77 2.69 มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ

และมีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็น

รูปธรรม 
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ล าดับ คะแนน % ประเด็น 

S9 71 2.48 บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ท่ีมี

การน าเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาตอิย่างตอ่เนื่อง 

S10 64 2.24 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัต

ลักษณข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มกีารจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ส่งผลให้บัณฑิตมงีานท าภายใน 1 ปี และผู้ใชบั้ณฑิตมคีวามพงึพอใจมากขึน้ 

S11 62 2.17 มรีะบบการด าเนนิงานดา้นวจิัยท่ีด ี

- มีระบบบริหารจัดการท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานด้านการวิจัย ท าให้ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนด้านการวจิัยเพิ่มขึ้นจากปท่ีีผ่านมา 

- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วชิาการแกส่ังคมอยา่งเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชนก์ับนักศกึษาท่ีชัดเจน 

- มกีารด าเนินงานด้านการวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ

ท้องถิ่น 

- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีดีมีประสิทธิภาพ

ส่งผลให้มีผลงานการวจิัยเพิ่มมากขึน้ 

- มรีะบบและกลไกในการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ

เชื่อมโยงต่อเนื่องอย่างครบวงจร 

S12 62 2.17 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ มี

การรับรู้ทิศทาง 

และเปูาหมายของมหาวิทยาลัยอย่างท่ัวถึง และได้รับความร่วมมือในการ

ด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน 

 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (4 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน % ประเด็น 

W1 69 2.41 บุคลากรบางสาขาไมเ่ชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางส่วนมทัีกษะในด้านภาษาตา่งประเทศอยูใ่นระดับน้อย 

W2 68 2.38 สถานท่ีไม่เพยีงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานท่ีและมีพื้นท่ีไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่

สามารถบริการได้อยา่งเต็มท่ี 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานท่ีคับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้

ค่าใชจ้่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 
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ล าดับ คะแนน % ประเด็น 

W3 42 1.47 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามี

ทักษะภาวะผู้น า ทักษะด้านการคดิวเิคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W4 36 1.26 การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชนย์ังมีน้อย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท า

ให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมนีอ้ยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสทิธิบัตร อนุสทิธิบัตรและทรัพย์สนิทางปัญญามี

นอ้ยและตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

 

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน % ประเด็น 

O1 134 4.69 มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ท่ีมีระบบคมนาคมท่ีหลากหลาย ท าให้

นักศกึษาเดินทางมาเรียนอยา่งสะดวก 

O2 102 3.57 ประเทศไทยเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบตอ่การผลิต

บัณฑิตเพื่อตอบสนองประชากรกลุม่สูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเท่ียว 

วทิยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย ์และการบิน 

O3 80 2.80 ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้ 

- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นๆ และ

ความตอ้งการมหีลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเนน้สนิค้า/คน ที่มคีวามแตกตา่งและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ท่ีสนใจมีความต้องการท่ีจะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการ

ปฏบัิตงิาน 

O4 53 1.85 การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาส

ในการติดต่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู้เกิดความร่วมมอืทางวิชาการ เช่น การ

จัดการเรียนการสอน การท าวิจยัและบริการวิชาการได้มากขึน้ 

O5 52 1.82 การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยม

ในการประกอบอาชพีครูเปลี่ยนไป ท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพ่ิมขึน้ 

O6 52 1.82 ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ีสง่เสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

- ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ีส่งเสริมตอ่การเรียนรู้แบบ E-learning 

- เทคโนโลยท่ีีทันสมัย ตอบสนองตอ่การปฏบัิตงิาน และการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย รวดเร็ว  

มปีระสิทธิภาพ ไร้ขดีจ ากัด 

- เทคโนโลยขีองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วสง่ผลให้บุคลากรต้องปรับตัว

สูง เกดิการ 

บูรณาการความรู้ใหม่ ตอ้งขวนขวายพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 
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ล าดับ คะแนน % ประเด็น 

O7 50 1.75 การมศีูนยก์ารศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมอืกับชุมชนและ

ประเทศใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชนต์อ่สังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

O8 41 1.43 ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย

มโีอกาส 

ในการสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและ

ตา่งประเทศเกิดความชัดเจนในการท างานในระดับสากลมากขึน้ 

O9 40 1.40 นโยบายการเข้าสูป่ระชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและ

ร่วมมอืทางการศกึษามากขึน้ 

- นโยบายการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร 

รวมถึงการขยายความร่วมมอืกบัประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอ่ืนๆ 

เพิ่มมากขึน้ 

- การเปิด AEC มโีอกาสท่ีจะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศกึษา

จากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและท าความร่วมมอืกับประเทศในอาเซียนได้มาก

ขึน้ 

- สัดสว่นของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

O10 39 1.36 เทคโนโลยทัีนสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

 - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการ

ประชาสัมพันธ์สูห่นว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึน้ 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และ

ขั้นตอนในการท างาน ส่งผลให้ บุคลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

O11 36 1.26 ตลาดแรงงานมคีวามตอ้งการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ 

O12 36 1.26 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาส

ให้กับผู้ดอ้ยโอกาสมากขึ้น 

 

 2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน % ประเด็น 

T1 86 3.01 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศมกีาร

แปรเปลี่ยนอยูต่ลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

T2 71 2.48 สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ าส่งผลตอ่การตัดสนิใจของผู้ปกครองในการเลอืก

สถานศกึษา 

ให้ผู้เรียน 

T3 41 1.43 สถาบันการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ 
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ล าดับ คะแนน % ประเด็น 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายท่ัวทุกภูมภิาค 

- การมีคู่แข่งขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้

หน่วยงานประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนท่ีก าหนดไว้ จึง

ต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขัน

ทางการศึกษาสูง และหลากหลายท้ังเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นท่ีส่งผลให้

มหาวทิยาลัยตอ้งมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขง่ขันได้ 

- การแขง่ขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้ 

- การแขง่ขันทางด้านหลักสูตรค่อนขา้งสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศมาก

ขึ้น ท าให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและ

เอกชนท้ังในและตา่งประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น 

เราอาจไม่ใชห่นึ่งในตัวเลอืก 

 

2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 1 ต าแหนง่ยุทธศาสตรข์องวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ปัจจุบัน 
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวทิยาลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขีองสังคม 

(Smart Archetype  University of the Society) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี

ผลงานที่เป็นแมแ่บบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

หมายเหต ุ: แมแ่บบท่ีดขีองความสมารท์ (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” ในเร่ืองตา่งๆ ดังนี้ 

S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มคีวามคิดด ีท าด ีพูดด ีแต่งกายดี 

M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลกัแหลมนา่มอง” ผู้บริหารเก่งและด ีรบัผิดชอบตอ่สังคม 

ท าดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล 

A = Smart Academic: วชิาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 

รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

R = Smart Research: การวจิัย “ฉลาดหลักแหลมนา่มอง” สร้างผลงานวจิัยท่ีตอบสนองสังคม และน าไปใช้

ประโยชนไ์ด้ รวมท้ังมีรูปแบบการน าเสนอท่ีดี 

T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & คร ู“ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มเีทคโนโลยท่ีีทันสมัย มี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีครูท่ีเป็นตน้แบบในการคดิดแีละท าด ี
 

 

จุดประสงค์ (Purpose)  

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ (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

ประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้นระดับสูง มคีวามเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโน้มเป็นนานาชาติ 

มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่

สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่

ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ

มนุษยชาติ 
 

ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลติบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหนา้ (Produce Graduates with Front Row Quality) 

2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and 

Transfer Technology to Communities and International Society) 

3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็น

ไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and 

Sustain the Thainess) 

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop 

Knowledge for Society) 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ  และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม 

(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation) 
 

เสาหลัก (Pillar) 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
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นโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(The Policy on University's Management and Development) 

มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จติสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบายด้านการวิจัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน 

3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 
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4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ 

1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบายด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 
 

เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเปูาหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อก ากับ

ติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์ 15 ปี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง

ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที ่2 
 

 
ภาพที่ 2 SSRU “KEEP” Model 
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จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเปูาหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

 I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle. 

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

 T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect. 

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 

ทั้งนี ้สามารถแสดงเปูาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 3 

 
 

ภาพที่ 3 SSRU “SWITCH” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร ์4 ยุทธศาสตร ์ได้แก่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship to 

Link Local to Network)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International 

Recognition) 

แตจ่ากการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น กับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนในการพัฒนาทันกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 

2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดมีดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s 

Potential to Become Sustainable Specialist) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct 

Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably) 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct 

the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)  
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โดยแผนยุทธศาสตร์  ระยะ 5  ปี  (พ .ศ .2560 – 2564)  สามารถสรุป เปู าประสงค์  ตั ว ชี้ วั ด  

แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1  

ตารางที่  1  แสดงจ านวนเปูาประสงค์  ตัว ชี้วัด  แผนงาน/กลยุทธ์  และโครงการ/กิจกรรมของ  

แผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแตล่ะยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
แผนงาน/

กลยุทธ์ 

โครงการ

/กิจกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่าง

ยั่งยืน 

9 20 17 20 

2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

8 14 13 13 

3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยาย

การยกย่องระดับนานาชาติ 

6 7 8 8 

รวมทั้งสิ้น 23 41 38 41 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นสถาบันการศกึษาที่บริหารจัดการการศกึษา และการผลิตบัณฑิตดา้นการพยาบาลและสุขภาพใหม้ี 

คุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

1) ผลติบัณฑิต ผลติบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิต มีทักษะใน

การใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท างานในระดับสากล และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม 

 2) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่

ประชาคมอาเซียน และสากล 

 3) บริการวิชาการและชุมชน ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการ

พยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่

ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของชุมชนและสังคม  

 4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถ

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพ เพื่อด าเนนิชีวติ และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ 

 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสรา้งองค์ความรู้ใหมท่างดา้นการพยาบาลและสุขภาพ 

 3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล และ

ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

 4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

3.4 เสาหลัก (Pillar) 

 ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม น าสังคม 

 ( Wisdom Faith and Social Leadership ) 
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3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส  

(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition) 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

 “เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

 เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑติที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและมีความ 

มุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้ม ี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และถ่ายทอดความรูข้องวิชาชีพให้แก่ผูอ้ื่นได้ 

 จติสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่เป็น 

ประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑติที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห ์มีความสามารถในการสื่อสาร 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล” 

  นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

  เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็นวัง 

สวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้มูลศลิปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล หมายถึง เป็นหนว่ยงานของมหาวิทยาลัยที่มแีหลง่เรียนรูท้ี่ทันสมัย  

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผูร้ับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและ 

มีประสิทธิภาพ 

3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values) 

SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย 

  S = Smart Students : มีนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ และมี

บุคลิกภาพดี 

  M = Smart Management : มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหาร

จัดการองคก์รที่เป็นธรรมาภบิาล   

  A = Smart Academic : มีบุคลากรในองค์กรที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด 

สร้างสรรค ์และสามารถน าความรู้ไปใช้ใหเ้ป็นประโยชน์แก่องค์กรได้  

  R = Smart Research : บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการท าวิจัย และ/หรือน าผลการวิจัยมา

ประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงานและต่อองค์กร 
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แผนที่ยทุธศาสตร์วทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560-2564
          :                                                                                                                       
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  T = Smart Technology & Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการด ารงตน 

3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts) 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ  

 

3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564  
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน ปี 2563 

(รอบ 11 

เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 

ปี 

2560 

ปี  

2561 

ปี  

2562 
ป ี2564 

1.1 

มหาวิทยาลัย

เอตทัคคะท่ีมี

ความยั่งยืน 

และได้รับการ

ยอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.1.1 รอ้ยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ยกย่องหรือยอมรับ

ในระดับชาติและ/

หรอืนานาชาติ(1) 

รอ้ยละ 0.64 0.86 0.00 N/A ≥0.45 1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษา

สง่ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย และงานสรา้งสรรค์

เข้าประกวดในระดับชาติและ

นานาชาติ 

โครงการสง่เสริมผลงาน

นักศึกษาสู่การประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ (A)1 

รองคณบดฝีุาย

กิจการนักศึกษา 

1.2 บัณฑิตมี

คุณภาพตามอัต

ลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย

เป็นท่ียอมรับ

ของผู้ใช้บัณฑิต

และสังคม และ

มทัีกษะที่จ าเป็น

ในศตวรรษท่ี21 

 

1.2.1 ระดับคะแนน

คุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตร ีโท เอก 

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ(2) 

ระดับคะแนน 4.37 4.67 4.57 4.68 ≥4.60 1.2.1.1 สง่เสริมการบูรณาการ

การสอนดว้ยนวัตกรรม 

รว่มสมัยอย่างมปีระสิทธิภาพ

ในการสร้างทักษะท่ีจ าเป็น 

ในศตวรรษท่ี 21 

โครงการจัดการเรยีนการสอน

สวนสุนันทา 4.0  

(SSRU 4.0) 

รองคณบดฝีุาย

วิชาการ 

1.2.2 รอ้ยละของ

บัณฑิตปริญญาตรี

ได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี(3) 

รอ้ยละ 

 

 

 

100.00 

 

 

 

92.24 96.91 99.17 ≥91.65 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน ปี 2563 

(รอบ 11 

เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 

ปี 

2560 

ปี  

2561 

ปี  

2562 
ป ี2564 

1.3 

มหาวิทยาลัยมี

การสง่เสริมและ

สนับสนุนในการ

สร้าง

คุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึง

ประสงค์ ทักษะ

ท่ีจ าเป็นใน

ศตวรรษท่ี 21 

หรอื

ความสามารถ

พิเศษ (talent) 

ให้กับนักศึกษา

สอดคลอ้ง

ตามอัตลักษณ์

ของ

มหาวิทยาลัย 

1.3.1 รอ้ยละ

นักศึกษาที่มจีติ

อาสาหรือจิต

สาธารณะ 

รอ้ยละ - - - - ≥20.00 1.3.1.1 สง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้เป็นไปตาม 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

และมคีุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค ์และมีความสามารถ

พิเศษ 

โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนัก

จติอาสาหรือจติสาธารณะ 

รองคณบดฝีุาย

กิจการนักศึกษา 

1.3.2 รอ้ยละ

นักศึกษาที่ได้รับการ

พัฒนาให้มีทักษะท่ี

จ าเป็นในศตวรรษท่ี 

21 หรอื talents 

รอ้ยละ - - - - ≥20.00 โครงการพัฒนานักศึกษาตาม

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

และอัตลักษณ์สวนสุนันทา 

  

1.3.3 จ านวน

ผลงานวิจัยของ

นักศึกษาที่ผ่านการ

คัดเลอืกเป็นตัวแทน

ของหน่วยงานไป

น าเสนอในระดับชาติ

หรอืนานาชาติ 

ผลงาน - - 0 - 5 1.3.3.1 สง่เสริมและสนับสนุน

การน าเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษาในระดับนานาชาติ 

โครงการน าเสนองานวิจัย 

(Mini-conference) ของนักศึกษา 

รองคณบดฝีุาย

วิจัยและพัฒนา 

โครงการพัฒนานักศึกษาสูก่าร

วิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1.3.4 รอ้ยละ

นักศึกษาที่สอบผ่าน

มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR  

ระดับ B1 หรอื

มาตรฐานอ่ืนท่ี

เทียบเทา่ 

รอ้ยละ - - - 66.81 ≥20.00 1.3.4.1 พัฒนาความรู้และ

ทักษะภาษาอังกฤษให้กับ

นักศึกษา 

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ

ดา้นภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 

21 

รองคณบดฝีุาย

วิชาการ 
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เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 

ปี 

2560 

ปี  

2561 

ปี  

2562 
ป ี2564 

1.4 หลักสูตรมี

มาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับท้ังใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.4.1 จ านวน

สาขาวิชาเอตทัคคะ

ท่ีมีคะแนนประเมิน

ต้ังแต ่80 คะแนน 

ขึน้ไป(4)  

สาขาวิชา - - 1 N/A 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของ

สาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถ

แข่งขันในระดับชาติหรอื

นานาชาติ 

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ (A)2 

รองคณบดฝีุาย

วิชาการ 

1.4.2 รอ้ยละของ

หลักสูตรท้ังหมดท่ี

ผ่านตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. 

โดยได้คะแนนไมต่่ า

กว่าระดับ 3.01 

รอ้ยละ           1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.4.2.2 สง่เสริมและสนับสนุน

ความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรอืเครอืข่ายใน

การพัฒนาหลักสูตร 

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมี

คุณภาพ 

รองคณบดฝีุาย

วิชาการ 

โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

รองคณบดฝีุาย

วิชาการ 

1.4.3 จ านวน

หลักสูตรระยะสั้น 

(Non-Degree) 

หลักสูตร - - - - 1 1.4.3.1 พัฒนาหลักสูตรระยะ

สัน้ (Non-Degree) ให้เป็นท่ี

ยอมรับและสามารถบรกิาร

วิชาการจัดหารายได้ 

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะ

สัน้ (Non-Degree) 

รองคณบดฝีุาย

วิชาการ 

1.5 บุคลากรทุก

ระดับมีความรู้ 

ทักษะและ

ทัศนคติในการ

ปฏบัิติงาน 

ตลอดจนมี 

1.5.1  รอ้ยละของ

อาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ  

รอ้ยละ     26.92 33.33 ≥29.00 1.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรเข้าสูต่ าแหน่งทาง

วิชาการ 

โครงการเพิ่มต าแหน่งทาง

วิชาการ 

รองคณบดฝีุาย

บรหิาร 

1.5.2 รอ้ยละของ

บุคลากรสาย

รอ้ยละ - - - - 5.00 1.5.2.1 สง่เสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรสายสนับสนุน

โครงการเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึน้

ของบุคลากรสายสนับสนุน
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ปี  
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ป ี2564 

ความกา้วหน้า

ในสายอาชีพ 

สนับสนุนวิชาการท่ี

เข้าสูต่ าแหน่งท่ี

สูงขึน้ 

วิชาการเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึน้ วิชาการ 

1.5.3  รอ้ยละของ

บุคลากรท่ีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ - - 15.22 50.00 ≥70.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

รองคณบดฝีุาย

วิชาการ 

1.6 

มหาวิทยาลัย

ผ่านเกณฑ์การ

ประเมนิ

คุณธรรมและ

ความโปรง่ใสใน

การด าเนินงาน

ของหน่วยงาน

ภาครัฐ : ITA 

1.6.1 ผลการ

ประเมนิคุณธรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : 

ITA(5) 

คะแนน - - - - ≥85.00 1.6.1.1 สง่เสริมและสนับสนุน

ให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์

การประเมนิคุณธรรมและ

ความโปรง่ใสในการ

ด าเนินงาน 

โครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรง่ใส 

รองคณบดฝีุาย

บรหิาร 

1.7 บุคลากรทุก

ระดับรับรูแ้ละมี

สว่นร่วมในการ

ขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัย

ตามทิศทางท่ี

1.7.1 รอ้ยละ

บุคลากรทุกระดับท่ี

รับรูแ้ละมีสว่นรว่ม

ในการขับเคลื่อน

ภารกจิให้ส าเร็จ 

รอ้ยละ - - - - ≥90.00 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและ

กลไกการก ากับองค์กรโดย

ประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงและหลัก

ธรรมาภิบาลในการบรหิาร

จัดการของมหาวิทยาลัยให้มี

โครงการก ากับองค์การท่ีดี รองคณบดฝีุาย

บรหิาร 
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ก าหนดไว้ ความยืดหยุ่นและคล่องตัว 

1.8 

มหาวิทยาลัยมี

การบริหาร

จัดการอาคาร

สถานท่ี และสิ่ง

อ านวยความ

สะดวกท่ีรองรับ

การด าเนินการ

ตามพันธกิจได้

อย่างครบถ้วน

และเกิดความ

ประหยัด

งบประมาณ 

1.8.1  จ านวนข้อ

รอ้งเรยีนเกี่ยวกับ

อาคารสถานท่ี และ

สิ่งอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

ครัง้/ปี - - - - ≤15 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ อาคาร 

ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ และ

ภูมิทัศน์ท่ีเป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อมให้พร้อมส าหรับ

การจัดการเรยีนการสอนและ

ภารกจิอ่ืนๆ 

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิ

ทัศน์และสืง่อ านวยความสะดวก 

ท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

รองคณบดฝีุาย

บรหิาร 

1.8.2 รอ้ยละของ

การประหยัด

งบประมาณจากการ

ใชไ้ฟฟูาและน้ าเมื่อ

เทียบกับปีท่ีผ่านมา 

รอ้ยละ - - - - ≥5 

1.9 

มหาวิทยาลัย

สามารถบรหิาร

จัดการ

ทรัพย์สิน 

สนิทรัพย์เพื่อใช้

ในการปฏิบัติ

ตามภารกิจ 

1.9.1 เงินรายได้จาก

โครงการจัดหา

รายได้ด้านการ

บรกิารวิชาการและ

วิจัยตอ่อาจารย์

ประจ า(6) 

บาท/คน  -  94,751.00 31,600.00 152,013.48 12,000 1.9.1.1 สง่เสริมและสนับสนุน

การจัดหารายไดข้อง

หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็น

ระบบ 

โครงการจัดหารายไดด้ว้ยการ

บรกิารวิชาการ 

รองคณบดฝีุาย

วิจัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดบัภูมปิัญญาท้องถิน่อย่างยัง่ยนื 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ผลการด าเนินงาน ปี 2563 

(รอบ 11 

เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 

ปี  

2560 

ปี  

2561 

ปี  

2562 
ป ี2564 

2.1 ผลงาน

วิชาการ วิจัยและ

งานสรา้งสรรค ์

ได้รับการตพีิมพ์ 

เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรอื

นานาชาติ 

2.1.1 รอ้ยละของผลงาน

วิชาการ วิจัยหรอืงาน

สร้างสรรคท่ี์ตีพิมพ์ 

เผยแพร่ในระดับชาติ

หรอืนานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 

รอ้ยละ 45.65 31.54 61.15 39.58 60.00 2.1.1.1 สง่เสริมและ

สนับสนุนการน า

ผลงานวิจัย หรอืงาน

สร้างสรรคข์องอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับ

การตพีิมพ์เผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

โครงการสง่เสริมการ

ตีพิมพ์เผยแพร่

ผลงานวิจัยของ

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยในระดับชาติ

และนานาชาติ  

รองคณบดฝีุาย

วิจัยและพัฒนา 

2.2 ผลงานวิจัย 

งานนวัตกรรม 

งานสรา้งสรรค์

หรอืงานวิชาการ

ได้รับการน าไปใช้

ประโยชนแ์ละให้

ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ 

2.2.1 จ านวนงานวิจัย 

งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรคห์รอืงาน

วิชาการท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์หรือสร้าง

รายได้ลดรายจา่ย หรอื

พัฒนาประชาชนและ

ชุมชนให้เข้มแข็งและ

ยั่งยืน(7) 

ผลงาน - - - - 2 2.2.1.1 สง่เสริมและ

สนับสนุนให้ถา่ยทอดองค์

ความรู้จากงานวิจัย งาน

วิชาการ ให้เกิดประโยชน์

กับชุมชน 

โครงการถ่ายทอดองค์

ความรู้ท่ีได้จากการ

วิจัย นวัตกรรมและ

งานวิชาการ เพื่อการ

พัฒนาชุมชน (A)3 

รองคณบดฝีุาย

วิจัยและพัฒนา 

2.4 มหาวิทยาลัย

เป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรยีนรู ้

และบริการทาง

2.4.1 จ านวนผู้เข้าเยี่ยม

ชมแหล่งเรยีนรู้ 

 

 

คน - - - - 100 2.4.1.1 สง่เสริมและสนับ 

สนุนการเพิ่มองค์ความรู้ใน

แหลง่เรยีนรู้ และประชา 

สัมพันธ์ให้เข้าเยี่ยมชม 

โครงการพัฒนาแหลง่

เรยีนรู้  

รองคณบดฝีุาย

วิจัยและพัฒนา 
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วิชาการแก่ชุมชน 

โรงเรยีน 

วิสาหกิจชุมชน 

กลุม่อาชีพ 

ผู้ประกอบการ

ใหม่ และทอ้งถิ่น

ให้มีความให้

เข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืนตามศาสตร์

พระราชา 

 

2.5 มหาวิทยาลัย

มงีานวิจัยท่ี

ตอบสนองต่อ

ความต้องการ

ของแหล่งทุน 

2.5.1 เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคต่์ออาจารย์

ประจ าและนักวิจัย   

    

      

2.5.1.1 สง่เสริมและ

สนับสนุนการจัดหาแหลง่

ทุนงานวิจัย  

นวัตกรรม โดยอาศัย

เครอืข่ายจากภาค 

อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ

ภาคบรกิาร 

โครงการจัดหาแหล่ง

ทุนงานวิจัยโดยอาศัย

เครอืข่าย 

รองคณบดฝีุาย

วิจัยและพัฒนา 

 - กลุม่สาขาวิชา

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

บาท/คน     59,669.33 107,439.24 50,000.00 

2.5.4 จ านวน

ผลงานวิจัย นวัตกรรม

หรอืงานสิทธิบัตรท่ี

น าไปใช้ 

ประโยชนเ์ชิงพาณิชย์ 

ผลงาน - - - - 1 
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2.6 

วารสารวิชาการที่

ได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.6.1 จ านวน

วารสารวิชาการที่ได้รับ

การยอมรับในระดับชาติ 

วารสาร - - 0 0 1 2.6.1.1 ยกระดับ

วารสารวิชาการให้ได้

คุณภาพและมาตรฐาน  

โครงการยกระดับ

คุณภาพวารสาร 

วิชาการสู่มาตรฐาน 

และคุณภาพท้ังระบบ 

รองคณบดฝีุาย

วิจัยและพัฒนา 

2.7 มหาวิทยาลัย

มกีระบวนการ

บรกิารวิชาการ ท่ี

ได้มาตรฐาน สอด

รับกับความ

ต้องการของ

ท้องถิ่นและสังคม 

2.7.1 รอ้ยละของการ

บรกิารวิชาการท่ีมี

การบูรณาการกับการ

จัดการเรยีนการสอน

หรอืการวิจัย(10) 

รอ้ยละ  - - - - ≥90.00 2.7.1.1 พัฒนาระบบการ

บรกิารวิชาการท่ี

สอดคลอ้งกับความ

ต้องการ และเป็นประโยชน์

ต่อท้องถิ่นและสังคม 

โครงการพัฒนาระบบ

การบริการวชิาการ 

รองคณบดฝีุาย

วิจัยและพัฒนา 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสมัพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดบันานาชาติ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลการด าเนินงาน ปี 2563 

(รอบ 11 

เดือน) 

ค่า 

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 

ปี  

2560 

ป ี 

2561 

ปี  

2562 
ปี 2564 

3.1 มหาวิทยาลัย

เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

3.1.1 รอ้ยละ

ความส าเร็จของ

แผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย(11)  

รอ้ยละ 63.64 61.54 4 1 80.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้าง

ผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาติ 

โครงการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (U-

Ranking) (A)5  

รองคณบดี 

ฝุายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

3.1.2 รอ้ยละของ

งานวิจัย บทความ

วิชาการ งาน

สร้างสรรค์ 

นวัตกรรมและ

สิ่งประดษิฐข์อง

อาจารย์และนักวิจัย

ท่ีได้รับรางวัล

ระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 

รอ้ยละ - - 1.92 0 ≥3.50 3.1.2.1 สง่เสริมให้มีการแข่งขัน

ทางวิชาการในระดับชาติและ

นานาชาติ 

โครงการสง่เสริมการ

ประกวดผลงานวิชาการ

สูเ่วทรีะดับชาติและ

นานาชาติ  

รองคณบดฝีุายวิจัย

และพัฒนา 

3.2 เครอืข่ายมี

สว่นร่วมในการ

พัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดี

กับมหาวิทยาลัย 

3.2.1 รอ้ยละของ

เครอืข่ายท่ีมีผลผลติ

รว่มกันและเป็น

ประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย(12) 

รอ้ยละ 100.00 80.00 80.00 100.00 ≥80.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้

เครอืข่ายและทอ้งถิ่นมีสว่นร่วม 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม

ภารกจิ (การผลิตบัณฑิต  

การวิจัย บรกิารวิชาการ และ

โครงการการมสีว่นรว่ม

ของเครอืข่ายและ

ท้องถิ่นในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

รองคณบดฝีุาย

กจิการนักศึกษา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 

ผลการด าเนินงาน ปี 2563 

(รอบ 11 

เดือน) 

ค่า 

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล 

ปี  

2560 

ป ี 

2561 

ปี  

2562 
ปี 2564 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.3 ความมี

ชื่อเสยีงของ

มหาวิทยาลัยโดย

มนัีกเรยีนเลือก

ศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัย 

3.3.1 รอ้ยละของ

นักเรยีนท่ีเข้ามา

ศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยต่อแผน

รับนักศึกษาประจ าปี
(13) 

รอ้ยละ - - - - ≥70.00 3.3.1.1 ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย 

และบริการให้ตรงตาม

กลุม่เปาูหมายท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ 

โครงการประชาสัมพันธ์

เชิงรุก  

รองคณบดฝีุาย

วิชาการ 

รองคณบดฝีุาย

บรหิาร 

3.5 มหาวิทยาลัย

มกีารด าเนินการ

จัดกิจกรรมความ

รว่มมือกับ

เครอืข่ายใน

ประเทศและ

ท้องถิ่น     

3.5.1 รอ้ยละของ

เครอืข่ายความ

รว่มมือในประเทศท่ี

มกีารจัดกิจกรรม

รว่มกัน 

รอ้ยละ - - - - ≥80.00 3.5.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ

รว่มมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย 

โครงการความร่วมมอื

กับเครอืข่าย

ภายในประเทศ  

รองคณบดฝีุาย

กิจการนักศึกษา 

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนิน

กิจกรรมตามข้อตกลง 

ความร่วมมือของเครอืข่ายและ

ท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรม

ตามข้อตกลงความ

รว่มมือของเครือข่าย

และทอ้งถิ่น 

รองคณบดฝีุาย

กิจการนักศึกษา 

3.6  

มหาวิทยาลัยมี

การด าเนินการ

จัดกิจกรรมความ

รว่มมือกับ

เครอืข่าย

ต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.6.1 รอ้ยละของ

เครอืข่ายความ

รว่มมือต่างประเทศท่ี

มกีารจัดกิจกรรม

รว่มกัน 

รอ้ยละ - - 0 - ≥50.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ

รว่มมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

เพื่อก่อให้เกิดประโยชนก์ับ

มหาวิทยาลัยและเครอืข่าย  

โครงการความร่วมมอื

กับเครอืข่ายต่างประเทศ 

รองคณบดฝีุาย

กิจการนักศึกษา 
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยให้เปน็เอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ปี 2563 

(รอบ 11 

เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับดูแล 

ป ี2564 
 ภาคปกติ 

 (บาท)  

 ภาคพเิศษ 

(บาท)  

1.1 มหาวิทยาลัย

เอตทัคคะท่ีมีความ

ยั่งยืน และได้รับการ

ยอมรับในระดับชาติ

และนานาชาติ 

1.1.1 รอ้ยละของ

นักศึกษาที่ได้รับการ

ยกย่องหรือยอมรับ

ในระดับชาติและ/

หรอืนานาชาติ(1) 

รอ้ยละ N/A ≥0.45 1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษา

สง่ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย และงานสรา้งสรรค์

เข้าประกวดในระดับชาติและ

นานาชาติ 

โครงการสง่เสริมผลงาน

นักศึกษาสู่การประกวดใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ (A)1 

5,000   รองคณบดฝีุาย

กิจการนักศึกษา 

1.2 บัณฑิตมคีุณภาพ

ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยเป็นท่ี

ยอมรับของผู้ใช้

บัณฑิตและสังคม 

และมทัีกษะท่ีจ าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 

1.2.1 ระดับคะแนน

คุณภาพของบัณฑิต 

ปริญญาตร ีโท เอก 

ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ(2) 

ระดับ

คะแนน 

4.68 ≥4.60 1.2.1.1 สง่เสริมการบูรณาการ

การสอนดว้ยนวัตกรรม 

รว่มสมัยอย่างมปีระสิทธิภาพ

ในการสร้างทักษะท่ีจ าเป็น 

ในศตวรรษท่ี 21 

โครงการจัดการเรยีนการ

สอนสวนสุนันทา 4.0  

(SSRU 4.0) 

1,500,000   รองคณบดฝีุาย

วิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 รอ้ยละของ

บัณฑิตปริญญาตรี

ท่ีได้งานท าและ

ประกอบอาชีพ

อิสระภายใน 1 ปี(3) 

รอ้ยละ 99.17 ≥91.65   
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ปี 2563 

(รอบ 11 

เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับดูแล 

ป ี2564 
 ภาคปกติ 

 (บาท)  

 ภาคพเิศษ 

(บาท)  

1.3 มหาวิทยาลัยมี

การสง่เสริมและ

สนับสนุนในการสรา้ง

คุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ ทักษะที่

จ าเป็นในศตวรรษท่ี 

21 หรอื

ความสามารถพิเศษ 

(talent) ให้กับ

นักศึกษาสอดคลอ้ง

ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

1.3.1 รอ้ยละ

นักศึกษาที่มจีติ

อาสาหรือจิต

สาธารณะ 

รอ้ยละ - ≥20.00 1.3.1.1 สง่เสริมและพัฒนา

นักศึกษาให้เป็นไปตาม 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 

และมคีุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค ์และมีความสามารถ

พิเศษ 

โครงการสร้างนักศึกษาเป็น

นักจติอาสาหรอืจติ

สาธารณะ 

50,000   รองคณบดฝีุาย

กิจการนักศึกษา 

1.3.2 รอ้ยละ

นักศึกษาที่ได้รับการ

พัฒนาให้มีทักษะท่ี

จ าเป็นในศตวรรษท่ี 

21 หรอื talents 

รอ้ยละ - ≥20.00 โครงการพัฒนานักศึกษา

ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคแ์ละอัตลักษณ์สวน

สุนันทา 

300,000     

1.3.3 จ านวน

ผลงานวิจัยของ

นักศึกษาที่ผ่านการ

คัดเลอืกเป็นตัวแทน

ของหน่วยงานไป

น าเสนอใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

ผลงาน - 5 1.3.3.1 สง่เสริมและสนับสนุน

การน าเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษาในระดับนานาชาติ 

โครงการน าเสนองานวิจัย 

(Mini-conference) ของ

นักศึกษา 

50,000   รองคณบดฝีุาย

วิจัยและพัฒนา 

โครงการพัฒนานักศึกษาสู่

การวิจัยในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

    

1.3.4 รอ้ยละ

นักศึกษาที่สอบผ่าน

มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ CEFR  

ระดับ B1 หรอื

มาตรฐานอ่ืนท่ี

รอ้ยละ 66.81 ≥20.00 1.3.4.1 พัฒนาความรู้และ

ทักษะภาษาอังกฤษให้กับ

นักศึกษา 

โครงการพัฒนาความรู้ 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษใน

ศตวรรษท่ี 21 

30,000   รองคณบดฝีุาย

วิชาการ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ปี 2563 

(รอบ 11 

เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับดูแล 

ป ี2564 
 ภาคปกติ 

 (บาท)  

 ภาคพเิศษ 

(บาท)  

เทียบเทา่ 

1.4 หลักสูตรมี

มาตรฐานเป็นท่ี

ยอมรับท้ังใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

 

1.4.1 จ านวน

สาขาวิชาเอตทัคคะ

ท่ีมีคะแนนประเมิน

ต้ังแต ่80 คะแนน 

ขึน้ไป(4)  

สาขาวิชา N/A 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของ

สาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถ

แข่งขันในระดับชาติหรอื

นานาชาติ 

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่

เอตทัคคะ (A)2 

5,000   รองคณบดฝีุาย

วิชาการ 

1.4.2 รอ้ยละของ

หลักสูตรท้ังหมดท่ี

ผ่านตามเกณฑ์

ประกันคุณภาพ

หลักสูตรของ สกอ. 

โดยได้คะแนนไมต่่ า

กว่าระดับ 3.01 

รอ้ยละ     1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้

เป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ 

1.4.2.2 สง่เสริมและสนับสนุน

ความร่วมมือกับสถาน

ประกอบการหรอืเครอืข่ายใน

การพัฒนาหลักสูตร 

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมี

คุณภาพ 

10,000   รองคณบดฝีุาย

วิชาการ 

โครงการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

70,000   

1.4.3 จ านวน

หลักสูตรระยะสั้น 

(Non-Degree) 

หลักสูตร - 1 1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะ

สัน้ (Non-Degree) ให้เป็นท่ี

ยอมรับและสามารถบรกิาร

วิชาการจัดหารายได้ 

โครงการพัฒนาหลักสูตร

ระยะสั้น (Non-Degree) 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ปี 2563 

(รอบ 11 

เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับดูแล 

ป ี2564 
 ภาคปกติ 

 (บาท)  

 ภาคพเิศษ 

(บาท)  

1.5 บุคลากรทุก

ระดับมีความรู้ ทักษะ

และทัศนคติในการ

ปฏบัิติงาน ตลอดจน

ม ี

ความกา้วหน้าในสาย

อาชีพ 

1.5.1  รอ้ยละของ

อาจารย์ประจ าที่

ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ  

รอ้ยละ 33.33 ≥29.00 1.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรเข้าสูต่ าแหน่งทาง

วิชาการ 

โครงการเพิ่มต าแหน่งทาง

วิชาการ 

5,000   รองคณบดฝีุาย

บรหิาร 

1.5.2 รอ้ยละของ

บุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการท่ี

เข้าสูต่ าแหน่งท่ี

สูงขึน้ 

รอ้ยละ - 5.00 1.5.2.1 สง่เสริมและสนับสนุน

ให้บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึน้ 

โครงการเข้าสูต่ าแหน่งท่ี

สูงขึน้ของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ 

5,000   

1.5.3  รอ้ยละของ

บุคลากรท่ีผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน

ภาษาอังกฤษของ

มหาวิทยาลัย 

รอ้ยละ 50.00 ≥70.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพดา้น

ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ดา้นภาษาอังกฤษของ

บุคลากร 

30,000   รองคณบดฝีุาย

วิชาการ 

1.6 มหาวิทยาลัยผ่าน

เกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ

ด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : 

ITA 

1.6.1 ผลการ

ประเมนิคุณธรรม

และความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : 

ITA(5) 

คะแนน - ≥85.00 1.6.1.1 สง่เสริมและสนับสนุน

ให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์

การประเมนิคุณธรรมและ

ความโปรง่ใสในการด าเนินงาน 

โครงการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส 

5,000   รองคณบดฝีุาย

บรหิาร 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ปี 2563 

(รอบ 11 

เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับดูแล 

ป ี2564 
 ภาคปกติ 

 (บาท)  

 ภาคพเิศษ 

(บาท)  

1.7 บุคลากรทุกระดับ

รับรูแ้ละมีสว่นรว่มใน

การขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยตาม

ทิศทางที่ก าหนดไว้ 

1.7.1 รอ้ยละ

บุคลากรทุกระดับท่ี

รับรูแ้ละมีสว่นรว่ม

ในการขับเคลื่อน

ภารกจิให้ส าเร็จ 

รอ้ยละ - ≥90.00 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและ

กลไกการก ากับองค์กรโดย

ประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงและหลัก

ธรรมาภิบาลในการบรหิาร

จัดการของมหาวิทยาลัยให้มี

ความยืดหยุ่นและคล่องตัว 

โครงการก ากับองค์การท่ีดี 1,871,800   รองคณบดฝีุาย

บรหิาร 

1.8 มหาวิทยาลัยมี

การบริหารจัดการ

อาคารสถานท่ี และ

สิ่งอ านวยความ

สะดวกท่ีรองรับการ

ด าเนินการตามพันธ

กิจได้อย่างครบถ้วน

และเกิดความ

ประหยัดงบประมาณ 

1.8.1  จ านวนข้อ

รอ้งเรยีนเกี่ยวกับ

อาคารสถานท่ี และ

สิ่งอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย 

ครัง้/ปี - ≤15 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุง

ระบบสารสนเทศ อาคาร 

ห้องเรยีน ห้องปฏิบัติการ และ

ภูมิทัศน์ท่ีเป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อมให้พร้อมส าหรับ

การจัดการเรยีนการสอนและ

ภารกจิอ่ืนๆ 

โครงการปรับปรุงกายภาพ 

ภูมิทัศน์และสื่งอ านวยความ

สะดวก 

ท่ีเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

6,213,000   รองคณบดฝีุาย

บรหิาร 

1.8.2 ร้อยละของ

การประหยัด

งบประมาณจาก

การใชไ้ฟฟูาและน้ า

เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่าน

มา 

รอ้ยละ - ≥5 

1.9 มหาวิทยาลัย

สามารถบรหิาร

จัดการทรัพย์สิน 

สนิทรัพย์เพื่อใช้ใน

1.9.1 เงินรายได้จาก

โครงการจัดหา

รายได้ด้านการ

บรกิารวิชาการและ

บาท/คน 152,013.48 12,000 1.9.1.1 สง่เสริมและสนับสนุน

การจัดหารายไดข้องหน่วยงาน

ต่างๆ อย่างเป็นระบบ 

โครงการจัดหารายไดด้ว้ย

การบริการวชิาการ 

5,000   รองคณบดฝีุาย

วิจัยและพัฒนา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ปี 2563 

(รอบ 11 

เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับดูแล 

ป ี2564 
 ภาคปกติ 

 (บาท)  

 ภาคพเิศษ 

(บาท)  

การปฏิบัติตาม

ภารกจิ 

วิจัยตอ่อาจารย์

ประจ า(6) 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดบัภูมปิัญญาท้องถิน่อย่างยัง่ยนื 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ปี 2563 

(รอบ 11  

เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับดูแล 

ปี 2564 
 ภาคปกติ  

(บาท)  

 ภาคพเิศษ  

(บาท)  

2.1 ผลงาน

วิชาการ วิจัยและ

งานสรา้งสรรค ์

ได้รับการตพีิมพ์ 

เผยแพร่ใน

ระดับชาติ หรอื

นานาชาติ 

2.1.1 รอ้ยละของ

ผลงานวิชาการ วิจัย

หรอืงานสร้างสรรค์

ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อ

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 

รอ้ยละ 39.58 60.00 2.1.1.1 สง่เสริมและสนับสนุน

การน าผลงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรคข์องอาจารย์ประจ า

และนักวจิัยให้ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร ่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

โครงการสง่เสริมการตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัยของ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัย

ในระดับชาติและนานาชาติ  

5,000   รองคณบดี

ฝุายวิจัยและ

พัฒนา 

2.2 ผลงานวิจัย 

งานนวัตกรรม 

งานสรา้งสรรค์

หรอืงานวิชาการ

ได้รับการน าไปใช้

ประโยชนแ์ละให้

ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ 

2.2.1 จ านวน

งานวิจัย งาน

นวัตกรรม งาน

สร้างสรรคห์รอืงาน

วิชาการท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ในการ

พัฒนาผลติภัณฑ์

หรอืสร้างรายไดล้ด

รายจา่ย หรอืพัฒนา

ประชาชนและชุมชน

ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
(7) 

ผลงาน - 2 2.2.1.1 สง่เสริมและสนับสนุน

ให้ถา่ยทอดองค์ความรู้จาก

งานวิจัย งานวิชาการ ให้เกิด

ประโยชน์กับชุมชน 

โครงการถ่ายทอดองค์

ความรู้ท่ีได้จากการวจิัย 

นวัตกรรมและงานวิชาการ 

เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)3 

5,000   รองคณบดี

ฝุายวิจัยและ

พัฒนา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ปี 2563 

(รอบ 11  

เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับดูแล 

ปี 2564 
 ภาคปกติ  

(บาท)  

 ภาคพเิศษ  

(บาท)  

2.4 มหาวิทยาลัย

เป็นศูนย์กลาง

แห่งการเรยีนรู ้

และบริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน 

โรงเรยีน วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการ

ใหม่ และทอ้งถิ่น

ให้มีความให้

เข้มแข็งอย่าง

ยั่งยืนตามศาสตร์

พระราชา 

2.4.1 จ านวนผู้เข้า

เยี่ยมชมแหล่งเรยีนรู้ 

คน - 100 2.4.1.1 สง่เสริมและสนับสนุน

การเพิ่มองค์ความรู้ในแหลง่

เรยีนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้

เข้าเยีย่มชม 

โครงการพัฒนาแหลง่เรยีนรู้  25,000   รองคณบดี

ฝุายวิจัยและ

พัฒนา 

2.5 มหาวิทยาลัย

มงีานวิจัยท่ี

ตอบสนองต่อ

ความต้องการ

ของแหล่งทุน 

2.5.1 เงินสนับสนุน

งานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคต่์อ

อาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย       

2.5.1.1 สง่เสริมและสนับสนุน

การจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย  

นวัตกรรม โดยอาศัยเครอืข่าย

จากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ 

หรอืภาคบริการ 

 

 

 

 

 

โครงการจัดหาแหล่งทุน

งานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองคณบดี

ฝุายวิจัยและ

พัฒนา 

 - กลุม่สาขาวิชา

มนุษยศาสตรแ์ละ

สังคมศาสตร์  

บาท/คน     

 - กลุม่สาขาวิชา

วิทยาศาสตรแ์ละ

บาท/คน     
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ปี 2563 

(รอบ 11  

เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับดูแล 

ปี 2564 
 ภาคปกติ  

(บาท)  

 ภาคพเิศษ  

(บาท)  

เทคโนโลยี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 - กลุม่สาขาวิชา

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

บาท/คน               

107,439.24  

      

50,000.00  

2.5.4 จ านวน

ผลงานวิจัย 

นวัตกรรมหรอืงาน

สทิธิบัตรท่ีน าไปใช้ 

ประโยชนเ์ชิง

พาณิชย์ 

ผลงาน - 1 

2.6 

วารสารวิชาการที่

ได้รับการยอมรับ

ในระดับชาติและ

นานาชาติ 

2.6.1 จ านวน

วารสารวิชาการที่

ได้รับการยอมรับใน

ระดับชาติ 

วารสาร 0 1 2.6.1.1 ยกระดับ

วารสารวิชาการให้ไดคุ้ณภาพ

และมาตรฐาน  

โครงการยกระดับคุณภาพ

วารสารวิชาการสู่มาตรฐาน 

และคุณภาพท้ังระบบ 

200,000   รองคณบดี

ฝุายวิจัยและ

พัฒนา 

2.7 มหาวิทยาลัย

มกีระบวนการ

บรกิารวิชาการ ท่ี

ได้มาตรฐาน สอด

รับกับความ

ต้องการของ

2.7.1 รอ้ยละของ

การบริการวชิาการ

ท่ีมีการบูรณาการ

กับการจัดการเรียน

การสอนหรือการ

วิจัย(10) 

รอ้ยละ  - ≥90.00 2.7.1.1 พัฒนาระบบการ

บรกิารวิชาการท่ีสอดคลอ้งกับ

ความต้องการ และเป็น

ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม 

โครงการพัฒนาระบบการ

บรกิารวิชาการ 

5,000   รองคณบดี

ฝุายวิจัยและ

พัฒนา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ปี 2563 

(รอบ 11  

เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับดูแล 

ปี 2564 
 ภาคปกติ  

(บาท)  

 ภาคพเิศษ  

(บาท)  

ท้องถิ่นและสังคม 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสมัพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดบันานาชาติ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ปี 2563 

(รอบ 11 

เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับดูแล 

ปี 2564 
 ภาคปกต ิ 

(บาท)  

 ภาคพิเศษ 

(บาท)  

3.1 มหาวิทยาลัย

เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติและ

นานาชาติ 

3.1.1 รอ้ยละ

ความส าเร็จของ

แผนการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย(11)  

รอ้ยละ 1 80.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้าง

ผลงานตามแนวทางการจัด

อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ี

ยอมรับในระดับนานาชาติ 

โครงการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย (U-Ranking) 

(A)5  

5,000   รองคณบดี 

ฝุายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

3.1.2 รอ้ยละของ

งานวิจัย บทความ

วิชาการ งาน

สร้างสรรค์ นวัตกรรม

และสิ่งประดษิฐข์อง

อาจารย์และนักวิจัยที่

ได้รับรางวัลระดับชาติ

หรอืนานาชาติต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวจิัย 

รอ้ยละ 0 ≥3.50 3.1.2.1 สง่เสริมให้มีการ

แข่งขันทางวิชาการใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

โครงการสง่เสริมการ

ประกวดผลงานวิชาการสู่

เวทรีะดับชาติและ

นานาชาติ  

10,000   รองคณบดฝีุาย

วิจัยและพัฒนา 

3.2 เครอืข่ายมี

สว่นร่วมในการ

พัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดี

กับมหาวิทยาลัย 

3.2.1 รอ้ยละของ

เครอืข่ายท่ีมีผลผลติ

รว่มกันและเป็น

ประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย(12) 

รอ้ยละ 100 ≥80.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้

เครอืข่ายและทอ้งถิ่นมีสว่น

รว่ม 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

ตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต  

การวิจัย บรกิารวิชาการ และ

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการการมสีว่นรว่ม

ของเครอืข่ายและท้องถิ่น

ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

5,000   รองคณบดฝีุาย

กิจการนักศึกษา 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

ปี 2563 

(รอบ 11 

เดือน) 

ค่า

เป้าหมาย 
แผนงาน/ กลยทุธ ์ โครงการ/กิจกรรม 

 งบประมาณ  

ผู้ก ากับดูแล 

ปี 2564 
 ภาคปกต ิ 

(บาท)  

 ภาคพิเศษ 

(บาท)  

3.3 ความมี

ชื่อเสยีงของ

มหาวิทยาลัยโดยมี

นักเรยีนเลอืก

ศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัย 

3.3.1 รอ้ยละของ

นักเรยีนท่ีเข้ามาศกึษา

ต่อในมหาวิทยาลัยต่อ

แผนรับนักศึกษา

ประจ าปี(13) 

รอ้ยละ - ≥70.00 3.3.1.1 ด าเนินการ

ประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย 

และบริการให้ตรงตาม

กลุม่เปาูหมายท้ังในระดับชาติ

และนานาชาติ 

โครงการประชาสัมพันธ์

เชิงรุก  

5,000   รองคณบดฝีุาย

วิชาการ 

รองคณบดฝีุาย

บรหิาร 

3.5 มหาวิทยาลัย

มกีารด าเนินการ

จัดกิจกรรมความ

รว่มมือกับ

เครอืข่ายใน

ประเทศและ

ท้องถิ่น     

3.5.1 รอ้ยละของ

เครอืข่ายความร่วมมือ

ในประเทศท่ีมีการจัด

กิจกรรมร่วมกัน 

รอ้ยละ 100 ≥80.00 3.5.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ

รว่มมือกับเครือข่าย

ภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย 

โครงการความร่วมมอืกับ

เครอืข่ายภายในประเทศ  

5,000   รองคณบดฝีุาย

กิจการนักศึกษา 

3.5.1.2 สนับสนุนการด าเนิน

กิจกรรมตามข้อตกลง 

ความร่วมมือของเครอืข่ายและ

ท้องถิ่น 

โครงการจัดกิจกรรมตาม

ข้อตกลงความร่วมมือของ

เครอืข่ายและทอ้งถิ่น 

5,000   รองคณบดดีฝีุาย

กิจการนักศึกษา 

3.6  มหาวิทยาลัย

มกีารด าเนินการ

จัดกิจกรรมความ

รว่มมือกับ

เครอืข่าย

ต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.6.1 รอ้ยละของ

เครอืข่ายความร่วมมือ

ต่างประเทศท่ีมกีารจัด

กิจกรรมร่วมกัน 

รอ้ยละ - ≥50.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ

รว่มมือกับเครือข่าย

ต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและ

เครอืข่าย  

โครงการความร่วมมอืกับ

เครอืข่ายต่างประเทศ 

5,000   รองคณบดดีฝีุาย

กิจการนักศึกษา 
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ส่วนที่ 6 แนวทางการน าแผนสู่การปฏิบัตแิละการตดิตามประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

พัฒนาระบบข้อมูลและการตดิตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในเรื่อง

แนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้าหมาย 

1. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจใน แผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลง

แผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท า

แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเปูาหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

แนวทางการด าเนินการ 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง 

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม

ประเมินผล ดังนี้ 

1.เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อม

ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่

เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น

รูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

     1 .1  สร้างความเข้าใจร่วมกัน เกี่ ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศา สตร์และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เปูาหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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     1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

     1.3 ส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆ ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถ

เชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่ก าหนดไว้ 

   1.4 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร  

ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 สู่การประเมินผลงาน 

   1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน

สื่อภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน

ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

      2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(10) แผนพัฒนาบุคลากร 

(11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(13) แผนการจัดการความรู้ 

(14) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

(15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้จัดจา้ง 

(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจรติ 
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1.1 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน 

มุ่งเน้นที่การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของ

กิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

1.2 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถ

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินัน้เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไก

ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน

ร่วม รวมทั้งตอ้งอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิตใินการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์

ที่ตัง้ไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

และสื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในการขับเคลื่อนแผนงาน/ 

โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ

ถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

การติดตามและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพแล้ว

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเปูาประสงค์ในระดับต่างๆ 

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

อันจะช่วยใหผู้ร้ับผดิชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัย

ดัชนชีีว้ัดความส าเร็จในหลายมติิ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 
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2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ

จัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สูส่าธารณะ 

3. การตดิตามผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ

ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลส าเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ

บุคคล 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 2 
ผลการวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร ์
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2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน % ประเด็น 

S1 127 4.44 มแีผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปท่ีีชัดเจน 

- บุคลากรปฏบัิตงิานในทศิทางเดียวกัน 

- ผลการปฏบัิตงิานดขีึน้กวา่ปท่ีีผ่านมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์คลอ่งตัว 

- มหาวทิยาลัยมกีระบวนการถา่ยทอดยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์และแผนปฏิบัติ

การให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ 

S2 117 4.09 มีการก าหนดเกณฑ์เพื่อคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะและของ

มหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย และมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรท่ีเป็น

เอตทัคคะได้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม 

S3 100 3.50 เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นท้ังจ านวนและคุณภาพ รวมท้ังมีจ านวนสิทธิบัตรเพิ่ม

มากขึ้น 

S4 93 3.25 การก าหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัยต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วน

ร่วมกับพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการก ากับติดตามอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ 

S5 88 3.08 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒ ิและต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมคีวามช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศกึษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศกึษาท้ังในและ

ตา่งประเทศ ซึ่งมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงตา่งๆ ท่ีมีการจัดการ

เรียนการสอน 

- มรีะบบพี่เลีย้ง ส าหรับให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสูต่ าแหนง่ทางวชิาการมากขึ้น 

S6 86 3.01 มหาวทิยาลัยมชีื่อเสียง เป็นท่ีสนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking 

of the World ส่งผลตอ่ภาพลักษณท์ าให้มีผู้สนใจเขา้ศกึษาตอ่สูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

- เป็นสถาบันท่ีมีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ท าให้มีจ านวน

นักศกึษาท่ีมาสมัครศกึษาตอ่ดา้นครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึ้นจากปท่ีีผ่านมา 

S7 85 2.97 บุคลากรทุกระดับ เขา้ใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัตศิาสตร์ของสถาบัน 

ล้วนมคีวามภาคภูมใิจในความ "เป็นวัง" ท่ีเนน้ภาพลักษณ ์ทักษะและบุคลกิภาพ

ของประชาคมมหาวทิยาลัยในทุกระดับและทุกกลุ่ม 

S8 77 2.69 มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ

และมีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็น

รูปธรรม 
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ล าดับ คะแนน % ประเด็น 

S9 71 2.48 บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ท่ีมี

การน าเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาตอิย่างตอ่เนื่อง 

S10 64 2.24 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัต

ลักษณข์องมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มกีารจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

ส่งผลให้บัณฑิตมงีานท าภายใน 1 ปี และผู้ใชบั้ณฑิตมคีวามพงึพอใจมากขึน้ 

S11 62 2.17 มรีะบบการด าเนนิงานดา้นวจิัยท่ีด ี

- มีระบบบริหารจัดการท่ีเอื้อต่อการด าเนินงานด้านการวิจัย ท าให้ได้รับ

งบประมาณสนับสนุนด้านการวจิัยเพิ่มขึ้นจากปท่ีีผ่านมา 

- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ

วชิาการแกส่ังคมอยา่งเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชนก์ับนักศกึษาท่ีชัดเจน 

- มกีารด าเนินงานด้านการวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ

ท้องถิ่น 

- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีดีมีประสิทธิภาพ

ส่งผลให้มีผลงานการวจิัยเพิ่มมากขึน้ 

- มรีะบบและกลไกในการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ

เชื่อมโยงต่อเนื่องอย่างครบวงจร 

S12 62 2.17 มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ มี

การรับรู้ทิศทาง 

และเปูาหมายของมหาวิทยาลัยอย่างท่ัวถึง และได้รับความร่วมมือในการ

ด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน 

 

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (4 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน % ประเด็น 

W1 69 2.41 บุคลากรบางสาขาไมเ่ชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางส่วนมทัีกษะในด้านภาษาตา่งประเทศอยูใ่นระดับน้อย 

W2 68 2.38 สถานท่ีไม่เพยีงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานท่ีและมีพื้นท่ีไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่

สามารถบริการได้อยา่งเต็มท่ี 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานท่ีคับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้

ค่าใชจ้่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง 
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ล าดับ คะแนน % ประเด็น 

W3 42 1.47 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามี

ทักษะภาวะผู้น า ทักษะด้านการคดิวเิคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W4 36 1.26 การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชนย์ังมีน้อย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท า

ให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมนีอ้ยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสทิธิบัตร อนุสทิธิบัตรและทรัพย์สนิทางปัญญามี

นอ้ยและตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

 

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (12 ประเด็น)  ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน % ประเด็น 

O1 134 4.69 มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ท่ีมีระบบคมนาคมท่ีหลากหลาย ท าให้

นักศกึษาเดินทางมาเรียนอยา่งสะดวก 

O2 102 3.57 ประเทศไทยเข้าสูส่ังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบตอ่การผลิต

บัณฑิตเพื่อตอบสนองประชากรกลุม่สูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเท่ียว 

วทิยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย ์และการบิน 

O3 80 2.80 ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้ 

- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นๆ และ

ความตอ้งการมหีลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเนน้สนิค้า/คน ที่มคีวามแตกตา่งและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ท่ีสนใจมีความต้องการท่ีจะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการ

ปฏบัิตงิาน 

O4 53 1.85 การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาส

ในการติดต่อแลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู้เกิดความร่วมมอืทางวิชาการ เช่น การ

จัดการเรียนการสอน การท าวิจยัและบริการวิชาการได้มากขึน้ 

O5 52 1.82 การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยม

ในการประกอบอาชพีครูเปลี่ยนไป ท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพ่ิมขึน้ 

O6 52 1.82 ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ีสง่เสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

- ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ีส่งเสริมตอ่การเรียนรู้แบบ E-learning 

- เทคโนโลยท่ีีทันสมัย ตอบสนองตอ่การปฏบัิตงิาน และการเรียนรู้ท่ี

หลากหลาย รวดเร็ว  

มปีระสิทธิภาพ ไร้ขดีจ ากัด 

- เทคโนโลยขีองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วสง่ผลให้บุคลากรต้องปรับตัว

สูง เกดิการ 

บูรณาการความรู้ใหม่ ตอ้งขวนขวายพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อ
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ล าดับ คะแนน % ประเด็น 

การเปลี่ยนแปลง 

O7 50 1.75 การมศีูนยก์ารศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมอืกับชุมชนและ

ประเทศใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชนต์อ่สังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

O8 41 1.43 ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย

มโีอกาส 

ในการสร้างเครอืขา่ยความร่วมมอืทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและ

ตา่งประเทศเกิดความชัดเจนในการท างานในระดับสากลมากขึน้ 

O9 40 1.40 นโยบายการเข้าสูป่ระชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและ

ร่วมมอืทางการศกึษามากขึน้ 

- นโยบายการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร 

รวมถึงการขยายความร่วมมอืกบัประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอ่ืนๆ 

เพิ่มมากขึน้ 

- การเปิด AEC มโีอกาสท่ีจะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศกึษา

จากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและท าความร่วมมอืกับประเทศในอาเซียนได้มาก

ขึน้ 

- สัดสว่นของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

O10 39 1.36 เทคโนโลยทัีนสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

 - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการ

ประชาสัมพันธ์สูห่นว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึน้ 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และ

ขั้นตอนในการท างาน ส่งผลให้ บุคลากรท างานได้อย่างรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

O11 36 1.26 ตลาดแรงงานมคีวามตอ้งการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ท้ังภายในและ

ภายนอกประเทศ 

O12 36 1.26 ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาส

ให้กับผู้ดอ้ยโอกาสมากขึ้น 

 

 2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ คะแนน % ประเด็น 

T1 86 3.01 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศมกีาร

แปรเปลี่ยนอยูต่ลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ 

T2 71 2.48 สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ าส่งผลตอ่การตัดสนิใจของผู้ปกครองในการเลอืก

สถานศกึษา 

ให้ผู้เรียน 

T3 41 1.43 สถาบันการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 
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ล าดับ คะแนน % ประเด็น 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายท่ัวทุกภูมภิาค 

- การมีคู่แข่งขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้

หน่วยงานประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนท่ีก าหนดไว้ จึง

ต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขัน

ทางการศึกษาสูง และหลากหลายท้ังเชิงเนื้อหา และเชิงพื้นท่ีส่งผลให้

มหาวทิยาลัยตอ้งมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแขง่ขันได้ 

- การแขง่ขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้ 

- การแขง่ขันทางด้านหลักสูตรค่อนขา้งสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศมาก

ขึ้น ท าให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและ

เอกชนท้ังในและตา่งประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น 

เราอาจไม่ใชห่นึ่งในตัวเลอืก 

 

2.3 ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

2.3.1 ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในปัจจุบัน 
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ภาคผนวก 3 
ประมวลภาพกิจกรรมการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก 4 
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มสี่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ป ี

(พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ 

2. อาจารย์กันยา  นภาพงษ์ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวด ี คฤหเดช 

4. อาจารย์นภพรพัชร มั่งถึก 

5. อาจารย์นิตยา  ศรีจ านง 

6. อาจารย์วิภากร  สอนสนาม 

7. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลยส์ุข 

8. อาจารย์จิราพร  รักการ 

9. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม ์ โชติศิริ 

10. อาจารย์วชริพร  โชติพานัส 

11. รองศาสตราจารย์ทิพาพันธ์  สังฆะพงษ์ 

12. อาจารย์มลฤดี  โพธ์ิพิจารย์ 

13. อาจารย์เพ็ชรัตน์  เตชาทวีวรรณ 

14. อาจารย์ ดร.กาญจนา  เกียรตกิานนท์ 

15. รองศาสตราจารย์พูนสุข  ชว่ยทอง 

16. อาจารย์ ดร.มัณทนาวด ี เมธาพัฒนะ 

17. อาจารย์สุรางค์  เชื้อวณชิชากร 

18. อาจารย์ ดร.อารยา  ทพิย์วงศ ์

19. ผู้ช่วยศาสตาจารยล์ักขณา  ยอดกลกิจ 

20. อาจารย์สา่หร ี แดงทองดี 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  กิตตโิชติพาณิชย ์

22. อาจารย์จันทนา  แจ้งเจนเวทย์ 

23. รองศาสตราจารย์ประไพวรรณ  ด่านประดิษฐ์ 

24. อาจารย์เอื้ออารีย์   สารกิา 

25. อาจารย์ ดร.กนษิฐ์  โง้วศริิ 

26. อาจารย์จักรกฤช ปิจด ี

27. อาจารยธนะวัฒน์   รวมสุก 

28. อาจารย์อัมพร  เจียงวิริชัยกูร 

29. อาจารย์นภสิสรา  ธรีะเนตร 

30. อาจารย์ ดร.กรรณิกา  เจิมเทียนชัย 

31. อาจารย์ภคพร  เท่ียวรอบ 

32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม  สมันตเวคิน 

33. อาจารย์ชัชวาล  วงค์สาร ี

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  ศิริเจรญิวงศ์ 
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35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช เชาว์ปรีชา 

36. อาจารย์แว่นใจ  นาคะสุวรรณ 

37. อาจารย์ศุภลักษณ์ พื้นทอง 

38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส 

39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รววีรรณ ศรีเพ็ญ 

40. อาจารย์พิมศริิ ชนิค า 

41. อาจารย์บัณฑิตา ประสิทธ์ิศาสตร์ 

42. นายนพปฎล  อินยาศรี 

43. นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา 

44. นายอตกิานต์  ทววีงศ์อนันต์ 

45. นางสาวนฤมล  รุง่อนิทร์ 

46. นางธัญลดา  เลีย้งอยู ่

47. นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์ 

48. นางสาวอัญชา  แดงทองดี 

49. นางสาวอัญชนา  สอนแตง 

50. นางสาววราลี  พรหมปฏมิา 

51. นางสาวเบญจพร  เติมสิน 

52. นายวสวัตติ์  จันทร์งาม 

53. นางสาวกษริา  เหลอืงอร่าม 

54. นายสุรศักดิ์  เพชรทอง 

55. นางสาวกานตพ์ชิชา  แสนค าหมี 

56. นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา 

 

 
 


