แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจ
หลักในการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถ ตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพของประเทศ วิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับนโยบายด้านการศึกษาและ
ด้านสุขภาพของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยฯ เพื่อกาหนดทิศทางการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ และมีการบริหารจัดการ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) วิทยาลัยฯ ได้ทาการศึกษา
สภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นท้าทายด้านต่างๆที่ วิทยาลัยฯ ต้องเผชิญ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ได้แก่ 1) Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการ
ทางานหรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 2) Strategy (กลยุทธ์) มีการกาหนดกล
ยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 3) System (ระบบ) ระบบการทางานเป็น
อย่างไร มีจุดอ่อนหรื อจุดแข็งอะไรบ้าง 4) Skill (ความชานาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชานาญมาก
น้อยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 5) Staff (บุคลากร) บุคลากรมีความพร้อมมากน้อย
เพียงใด และมีจานวนเพียงพอหรือไม่ 6) Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมี ประสิทธิภาพ
หรือไม่ และ 7) Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทาให้
องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment
Analysis) ใช้กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะห์
ผลกระทบที่มีต่อวิทยาลัยฯ ได้แก่ 1) P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและ
นโยบายทางการเมื อ ง 2) E-Economics เป็ น การวิ เ คราะห์ ส ภาพการณ์ แ ละแนวโน้ ม ทางเศรษฐกิ จ
3) S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสั งคม และ 4) T-Technology เป็นการวิเคราะห์
แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และได้สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานของวิทยาลัยฯ จากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในประเด็นจุดแข็ง (Strengths :
S) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) และประเด็นภัยคุกคาม
(Threats : T) รวมทั้งมีการประเมินประเด็นปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน เพื่อวิเคราะห์หา
ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อที่วิทยาลัยฯจะได้ปรับตาแหน่งยุทธศาสตร์ โดยการ
ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม

ก

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ได้วิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัย ฯ ณ ปัจจุบัน
โดยใช้โปรแกรม Excel ของวิทยากรที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรากฏผลว่า วิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ อยู่ในตาแหน่ง “ถอย” ดังภาพนี้

ภาพที่ 1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ปัจจุบัน

ข

เมื่อวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทราบตาแหน่งยุทธศาสตร์ ณ ปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุง โดยการลด
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) และประเด็นภัยคุกคาม
(Threats : T) รวมทั้งมีการประเมินประเด็นปัจจัยต่างๆ สถานการณ์ จานวน 5 ประเด็น ในระดับที่มีคะแนน
สูงมาก (5 คะแนน) ดังนี้
1. ลาดับที่ W4 ข้อ 19 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย
2. ลาดับที่ W5 ข้อ 14 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
3. ลาดับที่ W6 ข้อ 16 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจานวนน้อย
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา
4. ลาดับที่ T1 ข้อ 46 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
5. ลาดับที่ T9 ข้อ 44 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษา
จากการปรับปรุงสถานการณ์ จานวน 5 ประเด็น ดังกล่าวทาให้วิทยาลัยฯสามารถปรับปรุง ตาแหน่ง
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ไปอยู่ในตาแหน่ง “รุกดาเนินการเอง” ดังภาพนี้

ภาพที่ 2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับลด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรคของวิทยาลัยฯ

ค

เมื่อวิทยาลั ยพยาบาลและสุ ขภาพ ทราบตาแหน่งยุทธศาสตร์ ณ ปัจจุบันแล้ว ได้ประชุม
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาลัยฯ เพื่อกาหนดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี(พ.ศ.
2560 - พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยมีสาระที่สาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ น สถาบั น การศึกษาที่ บ ริห ารจั ดการการศึกษา และผลิ ตบัณฑิ ตด้านการพยาบาลและ
สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
พันธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิต (Educate) จัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และสาขาวิชาด้านสุขภาพ
ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพและการดาเนินชีวิต มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทางานใน
ระดับสากล มีจิตสานึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและโดดเด่นใน
วิชาชีพ
วิจัย (Research) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและ
สุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล
บริการวิชาการและชุมชน (Academic and Community Services) ให้บริการวิชาการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนาและเครือข่ายการ
ดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture Conservation ) อนุรักษ์ ส่งเสริม
พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และ
ปฏิบัติ สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกใน
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อดาเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการ
พยาบาล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
เสาหลัก (Pillar)
1) ความรู้ (Knowledge)
2) คุณธรรม (Moral)
3) เครือข่าย (Partnership / Cooperation)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model)

ง

วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition)
อัตลักษณ์ (Identity)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มี
ทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนา
ตนเองให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้
จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทา
ความดีที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้ น ความเป็ น วัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลั ยที่เน้นภาพลั กษณ์ ทักษะ และบุคลิ กภาพที่
สะท้ อ นความเป็ น วั ง สวนสุ นั น ทา และเผยแพร่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ศิ ล ปวั ฒ นธรรมด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่ง เรียนรู้ที่
ทันสมัย สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ค่านิยมหลัก (Core Values)
SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย
S = Smart Students: คัดเลือกและพัฒ นานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี
M = Smart Management : มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
และมีการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล
A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด
สร้างสรรค์ และสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้
R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการทาวิจัย และ/หรือนา
ผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร
T = Smart Teacher & Technology: ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการ
ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติ
และการดารงตน
จ

คาขวัญ / (Motto)
คาขวัญ / (Motto) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต คือ
CNHSSRU ซึ่งมีความหมายว่า
Courage
หมายความว่า มีความกล้าหาญ
Noble
หมายความว่า มีความรู้
Honour
หมายความว่า มีเกียรติยศ
Smart
หมายความว่า มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ
Spirit
หมายความว่า มีน้าใจ มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
Responsibility หมายความว่า มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย
Unity
หมายความว่า มีความสาคาขวัญ / (Motto) มัคคี ในหมู่คณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 (Straคาขวัญ / (Motto) tegic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ มีดังนี้
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์ คือ คุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สามารถสรุป
จานวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดแผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/ กิจกรรม ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

10
10
5
6
31

22
13
6
7
48

1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
รวม

จานวน
แผนงาน/
กลยุทธ์
26
12
7
7
52

โครงการเชิง
ยุทธศาสตร์
28
12
8
7
55

รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามที่ปรากฏในส่วนที่ 4

ฉ

ทั้งนี้ เพื่อให้ การน าแผนยุ ทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 25560 - 2564) ไปสู่ ก ารปฏิบัติ วิทยาลั ย
พยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และจัดสรรงบประมาณ จานวนทั้งสิ้น 49,032,600 บาท จาแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 19,114,800
บาท เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) จานวน 29,917,800 บาท เพื่อดาเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยฯ ที่กาหนดไว้ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ต่อไป ดังนี้
ยุทธศาสตร์
1 พั ฒ น า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ เ ป็ น
เอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3 สร้ า งความสั ม พั น ธ์ เชื่ อ มโยง
เครือข่ายและท้องถิ่น
4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
รวม

19,114,800.00

เงินนอกงบประมาณ
(เงินรายได้)
6,503,750.00

รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น
26,135,750.00

-

363,450.00

363,450.00

-

670,000.00

670,000.00

19,114,800.00

679,800.00
21,700,800.00
29,917,800.00

679,800.00
21,700,800.00
49,032,600.00

งบประมาณแผ่นดิน

ทั้ ง นี้ วิ ท ยาลั ย ฯ ได้ ก าหนดเป้ า ประสงค์ เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก และตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของแต่ ล ะ
ยุทธศาสตร์มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก
คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การเป็น
เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี (2) ร้อย
ละความสาเร็จของการดาเนินการตามเกณฑ์ QS (3) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับใน
ระดับ ชาติและ/หรื อนานาชาติในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับอัตลั กษณ์ (4) ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (5) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (6) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา (7)
ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของบุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการตามภารกิจของวิทยาลัย ฯ
(8) ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (9) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริม
หรือพัฒนาให้กับนักศึกษา (10) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีเว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน (11) ร้อยละ
ของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01
(12) คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของวิทยาลัย ฯ (13) ร้อยละของ
บุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาของตนเอง (14) ร้อยละของอาจารย์
ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (15) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตาม
สมรรถนะประจ าสายงาน (16) ร้ อยละของบุค ลากรที่เข้ าร่ว มกิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย (17) ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย
(18) ร้อยละเฉลี่ย ของความส าเร็ จตามแนวทางการพัฒ นาสู่องค์กรสุ ขภาวะ (19) ระดับความเชื่อมั่นของ
ช

บุคลากรต่อระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัย ฯ (20) ร้อยละของประเด็นความเสี่ย งที่
ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยงเทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่กาหนดขึ้นต่อปี (21) ความพึง
พอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวกของวิทยาลัย ฯ (22) ด้านร้อยละ
เฉลี่ยของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้การบริการวิชาการ และวิจัยต่ออาจารย์ประจา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของแหล่ งทุน เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็น
ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่ชุมชน
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย (2) ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย (3) ร้อยละผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด (4) จานวนผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ได้มีการจดอนุสิทธิบัตร สิ ทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา (5) จานวนฐานความรู้/องค์
ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ (6) ร้อยละของงานบริการวิชาการที่ดาเนินการภายใต้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก หรือผู้นาชุมชนเทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด (7) เงินสนับสนุนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย (8) ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งหมด (9) ระดับความสาเร็จ ของการพัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้
มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ (10) จานวนวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ (11) ระดับความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด (12) ร้อยละของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย (13) จานวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก
คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัยฯ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ
วิทยาลัยฯ (2) จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย (3) ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือใน
ประเทศที่มีการด าเนิ น การอย่ างต่อเนื่ อง (4) ร้ อยละความส าเร็จของข้ อตกลงความร่ว มมือกับเครือข่า ย
ต่างประเทศ (5) ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย (6) ระดับ
ความสาเร็จของพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับ
นานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ (1) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัด
อันดับมหาวิทยาลัย (2) ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และ
นั ก วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ต่ อ จ านวนอาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย (3) ร้ อ ยละของ
วิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัล ระดับชาติหรือนานาชาติ (4) ร้อย
ละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย (5) จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษา
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แลกเปลี่ยน (6) จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่เป็นชาวต่างชาติ (7) จานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรอง
มาตรฐาน (8) ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไชต์
แนวทางการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนวทาง
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผล ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์การพัฒ นา ให้ กับ บุคลากร ให้ ทราบถึงบทบาทความรับผิ ดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ
แนวทางของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
1.3 วิท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ จัด ทาแผนยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิบั ติก าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและ
ประเมินผลงานตามที่กาหนดไว้
1.4 จัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์
ทั่วองค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 สู่การประเมินผลงาน
1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และ
ขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. พัฒนากระบวนการจัดทาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณา
การ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 จัดทาแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น
1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3 แผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
4) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะ 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 กาหนดขั้น ตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน
มุ่งเน้นที่การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรม
ที่มงุ่ ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดาเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่จะผลักดันการทางาน
ของกลไกทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และมีส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกาลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผน
เงิน และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของ
องค์กรคือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จ จึงประกอบด้วย
ส่วนสาคัญ ดังนี้
1. ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ เป็ น ผู้ ร วบรวมพลั ง ขั บ เคลื่ อ นให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ
2. ถ่ายทอดแผนยุ ทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนากลยุทธ์และแนวทางการ
ดาเนินงานมาแปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ า ยทอดแผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ป สาขาวิ ช าและระดั บ บุ ค คลในการขั บ เคลื่ อ นแผน
ยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบั ติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทางานเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน วิทยาลัยฯ ในการขับเคลื่อนแผนงาน/ โครงการ
ของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอด
ความรู้ซึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
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การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ แล้ว จะต้อง
วางระบบที่จะวัดความสาเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล
เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะช่วยให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณาหา
แนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสาเร็จในหลายมิติ
และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง
สรุปบทเรียนและข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการจัดทารายงานผล
การดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้า วหน้า และปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
รวมถึงการจัดทารายงานผลงานประจาปีเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. การติดตามผลการใช้ จ่ ายเงิน งบประมาณ ผลการจั ดซื้อ จัดจ้ าง และการเบิก จ่ายเงิ น
งบประมาณ เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. การติดตามผลตามคารับรองการปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว โดยมีการกาหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. มีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อ มโยง
กับผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล
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สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
1.2 โครงสร้าง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
1.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ
1.4 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา
1.4.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
1.4.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ
1.4.7 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.4.8 ข้อมูลบุคลากร
1.4.8.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
1.4.8.2 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
1.4.8.3 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
1.5 ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
บทที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)
2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)
2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)
2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T)
2.3 ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.3.1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ปัจจุบัน
2.3.2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว
2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
ความเป็นมาของการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ทา รัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจั กรไทย พ.ศ. 2540 ระบุ ไ ว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับบริก ารทางสาธารณสุ ขที่ไ ด้
มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และการ
บริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญ
กาหนด ประเทศไทยจึงได้ดาเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ซึ่งการที่จะบรรลุ ตามเป้าหมายนั้ นได้จะต้องมีบุคลากรด้านสุ ขภาพเพื่อให้บริการทางสาธารณสุ ขให้ มีจานวน
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบาย
ของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอภาค
ของประชาชน ในการได้รับการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาประเทศต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยคณะกรรมการมีหน้าที่วางแผนและกาหนดทิศทางในการเปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์
และดาเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดทาหลักสูตร ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การเปิดสอนและการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างหลั กสู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมวิพากษ์หลักสูตร 2 ครั้ง โดย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และนาเข้ าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยใน
คราวประชุม เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศา
สตรบั ณ ฑิ ต (หลั กสู ต รใหม่ ) พ.ศ. 2550 และอนุ มัติ ก ารเปิ ด รับ นั ก ศึก ษาในภาคเรี ย นที่ 1/2550 ต่ อ มาสภา
มหาวิทยาลัยมีมติในคราวประชุม เมื่ อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ และสภาการพยาบาลมีมติให้การรับรองวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาและให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550
ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นปีแรก
โดยรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก จานวน 80 คน
- ปีที่เปิดดาเนินการหลักสูตรครั้งแรก : 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 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
1
1
1
1
1
1

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น
1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา

ปีการศึกษา 2557
ปกติ

พิเศษ

ปีการศึกษา 2558

รวม

ปีการศึกษา 2559

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

465

-

465

475

-

475

475

-

475

รวมทั้งสิ้น

465

-

465

475

-

475

475

-

475

1.4.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557
ปกติ พิเศษ รวม
สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
115 - 115
รวมทั้งสิ้น
115 - 115

ปีการศึกษา 2558
ปกติ

พิเศษ

รวม

119
119

-

119
119

1.4.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
ปีการศึกษา

2556

2557

การมีงานทา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.56

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.49

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
จานวน
ปีงบประมาณ
2557
สาขา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ
2558

ปีการศึกษา 2559
ปกติ

รวม

-

117
117

117
117
2558

2559

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.44

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.43

ปีงบประมาณ
2559

ผลงาน

นาไปใช้

ผลงาน

นาไปใช้

ผลงาน

นาไปใช้

11
11

6
6

18
18

15
15

16
16

16
16

4

พิเศษ

ปีงบประมาณ
2560
ผลงาน นาไปใช้

26
26

26
26

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จานวนโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560

สาขาวิชา

13
13

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

14
14

18
18

6
6

1.4.7 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
2560
16
16
9
4
16
16
9
4

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร
1.4.8.1 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2558
ตรี โท เอก รวม
50 10 60
50 10 60

ปีงบประมาณ 2559
ตรี โท เอก รวม
5
35 8
48
5
35 8
48

หมายเหตุ : นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อด้วย 5 คน

ปีงบประมาณ 2560
ตรี โท เอก รวม
33 13 46
33 13 46

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

1.4.8.2 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ จาแนกตามตาแหน่งทางวิชาการ
สาขาวิชา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2558
อ. ผศ. รศ. รวม
50 4
6
60
50 4
6
60

ปีงบประมาณ 2559
อ. ผศ. รศ. รวม
40 3
5
48
40 3
5
48

หมายเหตุ : นับรวมอาจารย์ลาศึกษาต่อด้วย 5 คน

ปีงบประมาณ 2560
อ. ผศ. รศ. รวม
39 4
3
46
39 4
3
46

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

1.4.8.3 ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาแนกตามวุฒิการศึกษา
สาขาวิชา

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2558
ตรี โท เอก รวม
9
5
14
9
5
14

ปีงบประมาณ 2559
ตรี โท เอก รวม
10 5
15
10 5
15

ปีงบประมาณ 2560
ตรี โท เอก รวม
9
6
15
9
6
15

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
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1.5 ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
กิจกรรม
1. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
25560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2 วิทยาลัยฯ รวบรวมและสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกและวิเคราะห์ และสรุปปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. วิทยาลัยฯ สารวจเพื่อประเมินค่าคะแนนน้าหนักของปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอกและวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel
4. วิทยาลัยฯ จัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เฉพาะ
แผ่น A3) ให้กับกองนโยบายและแผน
5 วิทยาลัยฯ บันทึกคาของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงิน
รายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ ERP
6. กองนโยบายและแผนดาเนินการตรวจสอบและประสานกับหน่วยงาน เพื่อ
ปรับแก้คาของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
7. วิทยาลัยฯ บันทึกปรับปรุงคาของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ
(เงินรายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ ERP
8. วิทยาลัยฯ จัดทาเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2561) และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
9. วิทยาลัยฯ จัดส่งเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2561) และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับหน่วยงาน ให้กับกอง
นโยบายและแผนตรวจสอบ พร้อมประสานให้หน่วยงานปรับแก้
10. วิทยาลัยฯ ทาบันทึกขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –
2561) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระดับหน่วยงาน
จากคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ และอธิการบดี
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ระยะเวลาดาเนินการ

กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2560

14 กรกฎาคม 2560
17 – 21 กรกฎาคม 2560
22 – 28 กรกฎาคม 2560
1 – 15 สิงหาคม 2560
11 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม
2560

31 สิงหาคม - 8 กันยายน
2560
8 – 30 กันยายน 2560

ส่วนที่ 2
การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพโดยใช้หลักการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพโดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการทางาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ
เหมาะสมดีหรือไม่
Strategy (กลยุทธ์) มีการกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่
System (ระบบ) ระบบการทางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
Skill (ความชานาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชานาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่
Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจานวนเพียงพอหรือไม่
Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทาให้องค์กร
เข้มแข็งหรืออ่อนแอ
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (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 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลั ย ฯ ได้ส ารวจความคิดเห็ น จากผู้ บริห าร อาจารย์ และบุค ลากรสายสนับสนุนวิช าการภายใน
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแต่ละด้าน ดังนี้
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
ประเด็นจุดแข็ง
S1
155 6.บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทั้งระดับ วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการ
ทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ดีขึ้น
- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจเพิ่มขึ้น
- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทาให้การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่จัดขึ้น ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจานวนมาก
S2
115 3.มี หลั กสู ต รและระบบการจั ด การเรีย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อความต้ องการของผู้ เรี ย นและ
ตลาดแรงงาน
S3
111 1.มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีที่ชัดเจน
- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทาให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คล่องตัว
S4
86 10.ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดาเนินงาน
ของวิทยาลัยฯ อย่างจริงจัง
- ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มี วิ สั ย ทั ศ น์ ท้ า ทายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของวิ ท ยาลั ย ฯไปสู่
ความสาเร็จได้
- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการดาเนินงานของวิทยาลัย ฯอย่างจริงจัง ทาให้
วิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับ
S5
71 4 มีระบบการดาเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี
- มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการดาเนินงานด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
ทาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่ชัดเจน
- มีการดาเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและท้องถิ่น
- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีมีประสิทธิภาพส่งผลให้มี
ผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น"
S6
67 9.วิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา
- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจาปี 2557 จากการจัดอันดับของ Webometrics
Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ทาให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่ผ่านมา
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ลาดับ คะแนน
ประเด็นจุดแข็ง
S7
63 8.มีทาเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี
- วิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการทางาน
- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้ นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและ
บุคลากร
S8
49 11.มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
- ส่ง เสริมให้อาจารย์ และบุคลากรได้มี โอกาสศึกษาต่อในระดับที่ สูงขึ้น และมี การพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ ทาให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทาให้เกิดกาลังใจใน
การปฏิบัติงาน"
S9
37 5.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
- มีระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความซ้าซ้อนของข้อมูลและการ
ปฏิบัติงาน
- มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานได้ทุกเวลา
- มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทาให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหว
ของวิทยาลัยฯได้รวดเร็ว"
S10
32 2. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความชานาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน
- มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
S11
31 7.มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิ ตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิตมี
งานทาภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึ้น
S12
29 12.บุ คลากรมี ศักยภาพในการท างานวิ จั ย ส่ง ผลให้มีผ ลงานวิจั ย งานสร้า งสรรค์ที่ มี การ
นาเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
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2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)( 10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ
W1
W2
W3

W4

W5

W6
W7
W8
W9
W10

คะแนน
ประเด็นจุดอ่อน
145 15.สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
- วิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาให้ไม่สามารถบริการได้
อย่างเต็มที่
120 23. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะ
ภาวะผู้นา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
85 17.บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัด การด้านงบประมาณ
การเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย
76 19.ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย
- ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยังมีจานวน
น้อย
- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI SCOPUS และ ISI มีน้อย
มาก
58 14.การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
- การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทาให้ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย
- การนาผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและ
ต้องใช้ระยะเวลานาน"
46 16. อาจารย์ ประจ าที่ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ชาการและมี วุฒิ ปริญญาเอกมี จานวนน้ อยไม่
เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา
40 22.ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบันให้ความสนใจกับกิจกรรมที่มีต่อศิษย์เก่า
น้อย
35 18.การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจากัด
- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับนานาชาติยัง
มีน้อย
26 20.มีการระดมทุน พัฒนาจากภายนอกน้อย ทาให้การพั ฒนางานบางอย่างชะลอตัวและ
การมีส่วนร่วมจากภายนอกมีน้อย
13 24.วิทยาลัยยังขาดการประชาสัมพันธ์
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2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) ( 16 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ
O1

O2

O3
O4
O5
O6

O7

O8

O9
O10
O11

คะแนน
ประเด็นโอกาส
60 28.นโยบายการเข้า สู่ ป ระชาคม อาเซี ย น เปิ ด โอกาสให้มี การพั ฒ นาการศึกษาและร่ว มมื อทาง
การศึกษามากขึ้น
- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยายความ
ร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน
มากขึ้นและทาความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น
- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน
54 27.รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากาลังพลด้านโลจิสติกส์ ของประเทศสอดคล้องกับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาที่ขาดแคลน
53 34.ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
42 30.การขยายตั วทางเศรษฐกิจ และความต้องการของภาคธุรกิจ ต้ องการความรู้เชิงวิ ชาการจาก
มหาวิทยาลัย
38 40.ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อ
ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ
35 26.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-learning
- เทคโนโลยี ที่ทั นสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัติง าน และการเรีย นรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ไร้ขีดจากัด
- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุ คลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบูรณา
การความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
34 25.เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออานวยต่อการบริหารงาน
- เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทาให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงาน
ภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการทางาน
ส่งผลให้บุคลากรทางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น"
32 29.ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยที่รัฐบาลสนับสนุน
ผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่างหลากหลาย
- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
26 38.วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทาให้นักศึกษาเดินทางมาเรียน
อย่างสะดวก
25 33.เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
18 31.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง
11

ลาดับ

คะแนน

O12

17

O13

14

O14

9

O15

5

O16

3

ประเด็นโอกาส
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ทาให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น และ
คล่องตัว
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัย ฯ สามารถให้บริการวิชาการได้อย่าง
กว้างขวางยิ่งขึ้น
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีส่วนช่วย
ในการบูรณาการการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมือกับท้องถิ่น
32.สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายต่า
กว่า
35.ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ด้อยโอกาส
มากขึ้น
39.การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ทาให้องค์กรเอกชนมุ่งหา
ความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับองค์กร
เอกชน
37.ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสในการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการ
ทางานในระดับสากลมากขึ้น
42.การได้ รับ การจั ด อัน ดั บให้เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏอัน ดั บ 1เป็ น การเพิ่ ม โอกาสในการติ ด ต่ อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การทาวิจัย
และบริการวิชาการได้มากขึ้น

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (13 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ
T1

T2
T3
T4

คะแนน
ประเด็นภัยคุกคาม
97 46.สถาบันการศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
ทุกมิติ
- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค
- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้ภาวการณ์
แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้นเป็น
เงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึง่ ในตัวเลือก
86 56.นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พื้นฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่า
52 48.สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผูป้ กครองในการเลือกสถานศึกษาให้ผู้เรียน
40 45.กฎระเบียบรัฐบาลเปลีย่ นแปลงบ่อย- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ. มี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่องส่งผล
ให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้
12

ลาดับ

คะแนน

T5

30

T6

24

T7

19

T8

15

T9

15

T10
T11
T12

15
8
4

T13

3

ประเด็นภัยคุกคาม
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
43.งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจากัด ทาให้การพัฒนาล่าช้า
- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจากัดทาให้เกิดการพัฒนาที่ลา่ ช้าขาดความ
ทันสมัย
- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่นามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิดความล่าช้า
ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทนั เหตุการณ์
51.แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง อัตรา
ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
50.มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีเป็นจานวนมาก บางแห่งขาดความน่าเชื่อถือ ทาให้สูญเสียโอกาสความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
44.รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษา
- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงทาให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มนั่ คงทางการเมือง
ทาให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการดาเนินงานวิจัย
และบริการวิชาการ
- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศทาให้เกิดการพัฒนาที่ลา่ ช้า ขาดความน่าเชื่อถือ ขาด
การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง
49.ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวนทาง
กับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน
55.มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศ
52.มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศึกษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ
54.ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจทาให้เกิดค่านิยมที่แตกต่างมี
ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น
47.สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด
ส่งผลต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัย ฯ

13

2.3 ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.3.1ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ปัจจุบัน

ภาพที่ 1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ปัจจุบัน
จากรูป สรุป ได้ว่าผลการวิเคราะห์ ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุ ขภาพ หลังจากใส่
คะแนนประเมินแล้ว อยู่ในตาแหน่ง “ถอย”
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2.3.2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรค จานวน 5 ประเด็น ในระดับ
คะแนนสูงมาก (5 คะแนน) ดังนี้
ลาดับที่ W4 ข้อ 19 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย
ลาดับที่ W5 ข้อ 14 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
ลาดับที่ W6 ข้อ 16 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจานวนน้อยไม่
เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา
ลาดับที่ T1 ข้อ 46 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
ลาดับที่ T9 ข้อ 44รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษา

ภาพที่ 2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับลดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรคของวิทยาลัยฯ
จากรูปสรุปได้ว่าจากการแก้ไข ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรค จานวน 5 ประเด็น ข้างต้น
นั้น ในระดับสูงมาก (5) แล้วนั้น พบว่าผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อยู่
ในตาแหน่ง “รุกดาเนินการเอง”
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพได้ดาเนินการทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีความ
สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับแผนยุทธศาสตร์ฯของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 -2564) ของมหาวิทยาลัยฯ มีสาระสาคัญดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
(Smart Archetype University of the Society)
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ : รักษาความเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมี
ผลงานที่เป็นแม่แบบสวนสุนันทาด้านการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หมายเหตุ : แม่แบบที่ดีของความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้
S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ทาดี พูดดี แต่งกายดี
M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี
รับผิดชอบต่อสังคม ทาดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล
A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม และ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบในการคิดดีและทาดี
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
สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัยทาง
วิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่
ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒ นาและสร้ างแม่แบบวัฒ นธรรมวังสวนสุ นันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชมของ
มนุษยชาติ
ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce graduates with front row quality)
2) ให้บริการวิช าการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ (Provide academic
services and transfer technology to communities and international society)
3) อนุรักษ์ พัฒ นาให้ บริการเป็ นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม (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) สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในอาเซียน (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 “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
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นโยบายในการบริ ห ารและพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา (พ.ศ. 2560 – 2564)
(The Policy on University's Management and Development)
มหาวิท ยาลั ย ฯ ได้ กาหนดนโยบายในการบริ ห ารและพัฒ นามหาวิ ทยาลั ย เพื่ อให้ ก ารดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่ งรั ดและสร้ างกระบวนการและกลไกการพั ฒ นาคณาจารย์แ ละบุค ลากรทุ กคนให้ ก้ าวไปสู่
ความสาเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจเพื่อนาไปสู่ความผาสุก
และคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จั ด สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ด้ า นการเรี ย นการสอนให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อุ ป กรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน
วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และบุคลากร
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สาเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่
ศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิ ตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและสร้า ง
ผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
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4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนั บ สนุ น ให้ มี การสร้ างเครือข่ ายทางวัฒ นธรรมแลกเปลี่ ยนเพื่อ การอนุ รัก ษ์แ ละเผยแพร่ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)

ภาพ เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เป้าหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามอัตลั กษณ์ ของมหาวิท ยาลั ย เป็ น ที่ ย อมรับของผู้ ใช้ บัณฑิ ต เพื่อสู่ การเป็ นเอตทัค คะที่ ได้ รับการยอมรั บใน
ระดับชาติและนานาชาติ
เป้าหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่
สังคม
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เป้าหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
เป้าหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
มหาวิทยาลัยฯ ได้นายุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) มาจัดทาเป็น
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ 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 เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่ น (Establish relationship to link
local to Network)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition)
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กาหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชี้วัดความสาเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์
มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม เพื่อสู่การเป็น
เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็ จของยุทธศาสตร์คือ 1.คะแนนเฉลี่ ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี 2.จานวน
หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 3.จานวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ 4.ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ 5.ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี 7.ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานตรงสาขาวิชา และ 8.ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมที่มีต่อ
การดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ในระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย 2.ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย 3.คะแนนเฉลี่ยผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 4.คะแนนเฉลี่ยผลงานของ
นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดั บปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 5.
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ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด 6.
จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา 7.จานวนฐานความรู้/
องค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ 8.จานวนผู้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือ
พิพิธ ภัณ ฑ์พระวิ มาดาเธอฯ 9.ร้ อยละของงานบริการวิช าการที่ดาเนินการภายใต้ความร่ว มมื อกับหน่ ว ยงาน
ภายนอก หรือผู้นาชุมชน เทียบกับงานบริการวิชาการทั้งหมด 10.เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิจั ย (กลุ่ มสาขาวิ ช ามนุษ ยศาสตร์แ ละสั งคมศาสตร์ กลุ่ มสาขาวิช าวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และ 11.ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ
สร้ างเครื อข่ายความร่ ว มมือที่ห ลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ มีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
2.จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย 3.ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือหรือข้อตกลงใน
ประเทศที่ มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และ 4.ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็น ที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1.ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย Webometrics Ranking
(เทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยทั้งหมดใน
เอเชีย) 2.ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย 3.ร้อยละของวิทยานิพนธ์ หรืองานวิชาการของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 4.ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์แ ละการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 5.จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน
โดยแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์
และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1
ตารางแสดงจานวนเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์
10
10
5
7
32

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2) สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น
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จานวน
แผนงาน/กล โครงการ/
ตัวชี้วัด
ยุทธ์
กิจกรรม
24
27
31
17
14
14
6
7
8
10
10
10
57
58
63

ส่วนที่ 3
สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
3.1วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ น สถาบั น การศึกษาที่บ ริห ารจัดการการศึก ษา และการผลิ ตบัณฑิตด้านการพยาบาลและ
สุขภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
3.2 พันธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิต (Educate)

วิจัย (Research)
บริการวิชาการและชุมชน
(Academic and Community
Services)
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(Arts and Culture
Conservation )

จัด การศึกษาสาขาวิ ชาพยาบาลศาสตร์แ ละสาขาวิช าด้ านสุขภาพ ที่ มี
ความรู้ ความสามารถทั้ ง ด้ า นทฤษฎีแ ละด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานของ
วิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดาเนินชีวิต มี
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทางานในระดับสากล มี
จิตสานึกในการให้บริการ (Service-Minded) และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและ
โดดเด่นในวิชาชีพ
วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้า นการพยาบาลและ
สุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน และสากล
ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้าน
การพยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนาและเครือข่ายการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน
และสังคม
อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกในจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ เพื่อดาเนินชีวิต และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการ
พยาบาล และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
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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 ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะ
และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรู้ของวิชาชีพให้แก่ผู้อื่นได้
จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทาความดีที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถใน
การสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล”
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
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 เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการ
องค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล
A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และ
สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้
R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการทาวิจัย และ/หรือนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและต่อองค์กร
T = Smart Technology & Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการดารงตน
3.9 คาขวัญ ( Motto)
คาขวัญ ( Motto) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่ต้องการให้เกิดกับบัณฑิต คือ CNHSSRU ซึ่งมี
ความหมายว่า
Courage
Noble
Honour
Smart
Spirit
Responsibility
Unity

หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า
หมายความว่า

มีความกล้าหาญ
มีความรู้
มีเกียรติยศ
มีเชาวน์ ปัญญา ฉลาด มีไหวพริบ
มีน้าใจ มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและงานที่ได้รับมอบหมาย
มีความสามัคคี ในหมู่คณะ

3.10 ประเด็นยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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3.11 แผนทีย่ ทุ ธศาสตร์วทิ ยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
วิสัยทัศน์ : เป็ นสถาบันการศึกษาทีบ่ ริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด ้านการพยาบาลและสุขภาพให ้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล และมีคณ
ุ ธรรม
พันธกิจ : ผลิตบัณฑิตด ้านการพยาบาลและสุขภาพให ้มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล และมีคณ
ุ ธรรม

CNHSSRU
1

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิผล

เป้าประสงค์เชิงคุณภาพการ
ให้บริการ

เป้าประสงค์เชิง
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์เชิงการ
พัฒนาองค์การ

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
ยั่งยืน

1.1 วิทยาลัยฯ เอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
1.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่น
และไว้วางใจในการบริหารจัดการการดาเนินการตาม
พันธกิจ
1.4 วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทัง้ ในระดับชาติและ
นานาชาติ

1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีทักษะ
ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีและอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน
1.8 วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานที่สอดคล้องตามหลักธรรมภิ
บาล
1.9 วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก
ที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
1.10 วิทยาลัยฯสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

2

3

สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่กาหนด
2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปไปใช้ประโยชน์
2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้ มีการจดอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญา

2.4 วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และ
บริการวิชาการแก่สังคม
2.5 วิทยาลัยฯ มีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของแหล่งทุน
2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และ
นานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
2.7 วารสารวิชาการทีไ่ ด้รับการยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.8 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการบริการวิชาการทีไ่ ด้
มาตรฐาน และสอดรับกับความต้องการของสังคม

2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริม่ สร้างสรรค์งานวิจยั
นวัตกรรม และการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.10 วิทยาลัยฯ มีสิ่งอานวยความสะดวกและฐานข้อมูล
วิจัยที่เป็นประโยชน์และเอื้อต่อการส่งเสริมงานวิจัย
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สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและ
ท้องถิ่น

4

ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย

4.1 วิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
4.2 ความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ

3.2 วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่
หลากหลาย
3.3 ความสาเร็จตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย
ต่างประเทศ

4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

3.4 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการ/กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับเครือข่าย

4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อ
ความเป็นนานาชาติ

3.5 วิทยาลัยฯ มีฐานข้อมูลเครือข่ายสาหรับการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

4.5 บุคลาการได้รับการยกระดับศักยภาพสู่ระดับ
นานาชาติ
4.6 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการเรียนการสอน
ได้มาตรฐานสากล
4.7 วิทยาลัยฯ มีการใช้เทคโนโลยีและเครือ่ งมือต่างๆ
ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 4
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ ยืน
ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ประสิทธิผล 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะทีม่ คี วาม
ยัง่ ยืน และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

แผนงาน/กลยุทธ์

ผูก้ ากับดูแล

ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

1.1.2.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนว
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย
ทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นทีย่ อมรับ QS World University Ranking
ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

1.1.5.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทาง
วิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์เข้า
ประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการสนับสนุนการส่งผลงานของ
นักศึกษาเข้าประกวด

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการจัดการเรียนการสอนสวน
สุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564
≥ 4.40 1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วย
ระบบคุณภาพ

1.1.1 คะแนนเฉลีย่ การประกันคุณภาพภายใน
ประจาปี

คะแนนเฉลีย่

≥ 4.20

≥ 4.25

≥ 4.30

≥ 4.35

1.1.2 จานวนหลักสูตรทีไ่ ด้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ

หลักสูตร

-

-

-

1

1

1.1.3 จานวนหลักสูตรอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยทีไ่ ด้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ

หลักสูตร

-

-

-

-

1

1.1.4 ร้อยละของนักศึกษาทีไ่ ด้รับการยกย่อง
หรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตลักษณ์

ร้อยละ

≥ 50

0.20

0.20

0.20

0.20

ระดับคะแนน

≥ 4.30

≥ 4.30

≥ 4.30

≥ 4.30

≥ 4.30 1.2.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย
นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณภาพบริการ 1.2 บัณฑิตมีคณ
ุ ภาพตามอัตลักษณ์ 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยเป็นทีย่ อมรับของผูใ้ ช้ ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
บัณฑิตและสังคม
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

โครงการ
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทา
และการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

≥ 88.00 ≥ 88.00 ≥ 88.00 ≥ 88.00 ≥ 88.00 1.2.3.1 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพือ่ คาดการณ์ โครงการศึกษาวิจัยเพือ่ หาแนวโน้ม
การเปลีย่ นแปลง และความต้องการของ
ตลาดแรงงานของสาขา
ตลาดแรงงานในสาขาอย่างต่อเนือ่ ง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งาน
ตรงสาขาวิชา

ร้อยละ

≥ 75.00 ≥ 75.00 ≥ 75.00 ≥ 75.00 ≥ 75.00 1.2.4.1 พัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงระหว่าง
นักศึกษาและผูใ้ ช้บัณฑิต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

1.3 ผูร้ ับบริการและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย 1.3.1 ระดับความเชื่อมัน่ และไว้วางใจของ
มีความเชื่อมัน่ และไว้วางใจในการ
บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการดาเนินการ
บริหารจัดการการดาเนินการตามพันธ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
กิจ

ระดับความเชื่อมัน่ ≥ 4.10

≥ 4.00

≥ 4.00

≥ 4.00
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โครงการพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จาก
ผูใ้ ช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ

≥ 4.00 1.3.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนา โครงการจัดการข้อร้องเรียน
คุณภาพการให้บริการทีต่ อบสนองความ
ต้องการของผูร้ ับบริการ
โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ประสิทธิภาพ 1.วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการการ
จัดการเรียนสอนทีส่ ่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิต
ทีพ่ ึงประสงค์ สอดคล้องตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรทีบ่ ูรณา
การกับพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

ร้อยละ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

แผนงาน/กลยุทธ์

≥ 30.00 ≥ 70.00 ≥ 70.00 ≥ 70.00 ≥ 70.00 1.4.1.1 บูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรให้
สอดคล้องกับพันธกิจการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
1.4.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
มุง่ ให้บัณฑิตเป็นเจ้าของสถานประกอบการ
หรือเจ้าของธุรกิจ

1.4.2 คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจเกีย่ วกับการ
จัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนาให้กบั
นักศึกษา

คะแนนเฉลีย่

≥ 4.25

≥ 4.25

≥ 4.25

≥ 4.25

โครงการ

ผูก้ ากับดูแล

ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ

โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา /
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการสร้างและบ่มเพาะนักศึกษาให้
“ออกตัว” (Start-up) เป็นเจ้าของ
กิจการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา /
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

≥ 4.25 1.4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นไป โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัต
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ลักษณ์สวนสุนันทา
สุนันทาและมีคณ
ุ ลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์

1.4.2.2 สร้างเครือข่ายสถานทีฝ่ ึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา และผูใ้ ช้
บัณฑิต

โครงการความร่วมมือฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ/สหกิจศึกษา
และผูใ้ ช้บัณฑิต

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ เี ว็บไซต์ใน
การจัดการเรียนการสอน

ร้อยละ

≥ 100.00 ≥ 100.00 ≥ 100.00 ≥ 100.00 ≥ 100.00 1.4.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
โครงการจัดทาเว็บไซต์เพือ่ การจัดการ
ประจาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ทเี่ อือ้ ต่อ
เรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นทีย่ อมรับ 1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทัง้ หมดทีผ่ ่านตาม
ทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ
เกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดย
ได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01

ร้อยละ

≥ 60.00 ≥ 60.00 ≥ 60.00 ≥ 60.00 ≥ 60.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหรือ โครงการพัฒนาสาขาวิชาสูเ่ อตทัคคะ
พัฒนาหลักสูตรโดยใช้กระบวนการพิชญ
พิจารณ์ (Peer review) จากเครือข่ายทัง้ ใน
ระดับชาติ และนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

≥ 4.01

โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ของ
นักศึกษา เพือ่ นาไปสูก่ ารปฏิบัติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.5.2 คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

คะแนนเฉลีย่

≥ 4.31

≥ 4.31

≥ 4.31

≥ 4.31 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้เพือ่ นาไปสูก่ ารปฏิบัติโดยใช้วธิ ี Link,
Share, Learn
1.5.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
นานาชาติ
โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 2
ภาษา
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ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

แผนงาน/กลยุทธ์
ปี 2560

การพัฒนา
องค์การ

1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้า 1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการทีไ่ ด้รับ
ในสายอาชีพ มีทักษะ ความรู้
การเพิม่ พูนศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชา
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ของตนเอง
ปฏิบัติงาน
1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีด่ ารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

ปี 2562

ปี 2563

ผูก้ ากับดูแล

ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ

ปี 2564

ร้อยละ

≥ 80.00 ≥ 85.00 ≥ 85.00 ≥ 85.00 ≥ 85.00 1.6.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
วิชาการให้สอดคล้องกับความจาเป็นและ
ความต้องการในแต่ละสาขา

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร /
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป /
ฝ่ายบริการการศึกษา

ร้อยละ

≥ 25.00 ≥ 25.00 ≥ 30.00 ≥ 35.00 ≥ 40.00 1.6.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ศึกษาต่อและเพิม่ ตาแหน่งทางวิชาการ

โครงการเพิม่ ตาแหน่งทางวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร /
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป /
ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ คี ณ
ุ วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ

≥ 30.00 ≥ 33.00 ≥ 35.00 ≥ 37.00 ≥ 40.00

โครงการศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น

รองคณบดีฝ่ายบริหาร /
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป /
ฝ่ายบริการการศึกษา

1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการทีไ่ ด้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจา
สายงาน

ร้อยละ

≥ 80.00 ≥ 95.00 ≥ 95.00 ≥ 95.00 ≥ 95.00 1.6.4.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ

โครงการพัฒนาความพร้อมของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการ
เข้าสูต่ าแหน่งทีส่ ูงขึ้น

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 1.6.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและระเบียบข้อบังคับ
ในการปฏิบัติงาน

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้
เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

1.6.6 ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

≥ 20.00 ≥ 25.00 ≥ 30.00 ≥ 35.00 ≥ 40.00 1.6.6.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ให้กบั บุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร /
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป /
ฝ่ายบริการวิชาการ

≥ 60.00 ≥ 77.00

1.7 บุคลากรมีคณ
ุ ภาพชีวติ การทางาน 1.7.1 ร้อยละเฉลีย่ ของความสาเร็จตามแนว
ทีด่ ีและอยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อ ทางการพัฒนาสูอ่ งค์กรสุขภาวะ
การทางาน
1.8 วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานที่
สอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล

ปี 2561

โครงการ

1.8.1 ระดับความเชื่อมัน่ ของบุคลากรต่อระบบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ
วิทยาลัยฯ

1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสีย่ งทีไ่ ด้รับการ
ควบคุมและลดระดับความเสีย่ งเทียบกับ
ประเด็นความเสีย่ งทัง้ หมดทีก่ าหนดขึ้นต่อปี

ร้อยละเฉลีย่

ระดับความเชื่อมัน่ ≥ 4.51

≥ 4.51

≥ 77.00

≥ 77.00

≥ 77.00 1.7.1.1 เสริมสร้างให้วทิ ยาลัยฯเป็นองค์กรสุข
ภาวะ

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ของบุคลากร

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

≥ 4.51

≥ 4.51

≥ 4.51 1.8.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับ
องค์กรทีด่ ีตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการกากับองค์การทีด่ ี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

1.10.1.2 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และการ โครงการปฏิรูปกฎหมาย
บริหารจัดการของวิทยาลัยฯให้มคี วามยืดหยุน่
และคล่องตัว
ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

100.00
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100.00 1.8.2.1 ส่งเสริมการจัดการความเสีย่ งและการ โครงการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายในเพือ่ สนับสนุนการดาเนินการ
ควบคุมภายใน
ตามพันธกิจหลักให้บรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

1.9วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่ และสิง่ 1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรทีม่ ี
อานวยความสะดวกทีร่ องรับการ
ต่ออาคารสถานทีแ่ ละสิง่ อานวยความสะดวก
ดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน ของวิทยาลัยฯ

1.10 วิทยาลัยฯสามารถบริหารจัดการ 1.10.1 ร้อยละเฉลีย่ ของงบรายได้จากโครงการ
ทรัพย์สิน สินทรัพย์เพือ่ ใช้ในการ
จัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่อ
ปฏิบัติตามภารกิจ
อาจารย์ประจา

หน่วยนับ
ระดับความพึง
พอใจ

ร้อยละ

ผูก้ ากับดูแล

ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ

≥ 4.48 1.9.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เอือ้ อานวยต่อการเรียนรู้และการบริหารงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

1.9.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่
โครงการปรับปรุงกายภาพและ ภูมิ
ภูมทิ ัศน์ และการบริหารจัดการพืน้ ทีท่ เี่ ป็นมิตร ทัศน์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ต่อสิง่ แวดล้อม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

≥ 4.01

≥ 4.40

≥ 4.42

≥ 4.46

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ

≥ 20.00 ≥ 20.00 ≥ 20.00 ≥ 20.00 ≥ 20.00 1.10.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการ
ของวิทยาลัยฯ อย่างเป็นระบบ
วิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน
ค่าเป้าหมาย

มิติ

เป้าประสงค์

ประสิทธิผล 2.1 ผลงานวิชาการ วิจยั และงาน
สร้างสรรค์ ได้รับการตีพมิ พ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาทีก่ าหนด

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

คุณภาพบริการ 2.4 วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้
และบริการวิชาการแก่สงั คม

ปี 2564

≥ 30.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจาและ
นักวิจยั ให้ได้รับการตีพมิ พ์เผยแพร่ ในระดับชาติ
≥ 6.00 หรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพมิ พ์เผยแพร่
ผลงานวิจยั ของอาจารย์ประจาและ
นักวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
พัฒนา

ฝ่ายบริการวิชาการ / ฝ่าย
พัฒนางานวิจยั และบริการ
วิชาการ

≥ 3.00 2.1.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้รับการตีพมิ พ์
≥ 3.00 เผยแพร่ ในระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพมิ พ์เผยแพร่
ผลงานวิจยั ของนักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
พัฒนา

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และ
บริการวิชาการ

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจยั
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ทไี่ ด้จาก
หรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ การวิจยั เพือ่ การพัฒนา
ในการพัฒนาสังคม ชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
พัฒนา

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และ
บริการวิชาการ

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับการจดอนุสทิ ธิบตั ร
สิทธิบตั รหรือทรัพย์สนิ ทางปัญญา

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
พัฒนา

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และ
บริการวิชาการ

1.2.4.1 พัฒนากิจกรรมเชือ่ มโยงระหว่างนักศึกษา โครงการเพิม่ จานวนองค์ความรู้ในแหล่ง รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
และผู้ใช้บณ
ั ฑิต
เรียนรู้
พัฒนา

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และ
บริการวิชาการ

2.4.1.2 ขยายศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน

โครงการขยายศูนย์การเรียนรู้สชู่ มุ ชน

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
พัฒนา

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และ
บริการวิชาการ

≥ 10.00 2.4.3.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้น
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้ความ
ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และผู้นา
ชุมชน

โครงการบริการวิชาการเพือ่ การสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
พัฒนา

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และ
บริการวิชาการ

≥ 30.00

≥ 30.00

≥ 30.00

≥ 30.00

2.1.2 ร้อยละของบทความวิจยั ทีไ่ ด้รับการอ้างอิง
(Citation) ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ่
อาจารย์ประจาและนักวิจยั

ร้อยละ

≥ 3.00

≥ 3.00

≥ 4.00

≥ 5.00

2.1.3 ระดับคะแนนเฉลีย่ ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทีไ่ ด้รับการ
ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ระดับคะแนน
เฉลีย่

≥ 3.00

≥ 3.00

≥ 3.00

≥ 3.00

2.1.4 ระดับคะแนนเฉลีย่ ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทีไ่ ด้รับการ
ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

ระดับคะแนน
เฉลีย่

≥ 3.00

≥ 3.00

≥ 3.00

≥ 3.00

- กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน

≥ 130

≥ 175

≥ 180

≥ 185

≥ 190

- กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน

≥ 40

≥ 60

≥ 65

≥ 70

≥ 75

- กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ร้อยละ

60.00

60.00

60.00

60.00

60.00

2.3.1 จานวนผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ได้มี
การจดอนุสทิ ธิบตั ร สิทธิบตั รหรือทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา
- กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงาน

-

1

1

1

1

- กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน

-

1

1

1

1

- กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ผลงาน

-

1

1

1

1

ฐานความรู/้
องค์ความรู้

14

14

14

14

14

ร้อยละ

ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ

ปี 2563

ร้อยละ

2.4.3 ร้อยละของงานบริการวิชาการทีด่ าเนินการ
ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
หรือผู้นาชุมชนเทียบกับงานบริการวิชาการทัง้ หมด

ผูก้ ากับดูแล

ปี 2562

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจยั หรืองาน
สร้างสรรค์ทตี่ พี มิ พ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติตอ่ อาจารย์ประจาและนักวิจยั

2.4.1 จานวนฐานความรู/้ องค์ความรู้ทเี่ พิม่ ขึน้ ใน
แหล่งเรียนรู้บริการวิชาการ

โครงการ

ปี 2561

2.2 ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ได้รับ 2.2.1 ร้อยละผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ได้รับ
การนา
การนาไปใช้ประโยชน์ตอ่ ผลงานวิจยั หรืองาน
ไปใช้ประโยชน์
สร้างสรรค์ทงั้ หมด

2.3 ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ได้มี
การจด
อนุสทิ ธิบตั ร สิทธิบตั รหรือทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญา

แผนงาน/กลยุทธ์

ปี 2560

≥ 10.00

≥ 10.00

≥ 10.00

≥ 10.00

30

โครงการจดลิขสิทธิแ์ ละสิทธิบตั ร

ค่าเป้าหมาย

มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

2.5 วิทยาลัยฯ มีงานวิจยั ทีต่ อบสนองต่อ 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ตอ่
ความต้องการของแหล่งทุน
อาจารย์ประจาและนักวิจยั

ประสิทธิภาพ 2.6 งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพ
2.7 วารสารวิชาการทีไ่ ด้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ

2.8วิทยาลัยฯ มีกระบวนการบริการ
วิชาการ ทีไ่ ด้มาตรฐาน และสอดรับกับ
ความต้องการของสังคม

การพัฒนา 2.9 บุคลากรมีศกั ยภาพในการริเริ่ม
องค์การ สร้างสรรค์งานวิจยั นวัตกรรม และการ

- กลุม่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บาท

≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000 ≥ 25,000

- กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บาท

≥ 60,000 ≥ 60,000 ≥ 60,000 ≥ 60,000 ≥ 60,000

- กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

บาท

≥ 50,000 ≥ 50,000 ≥ 50,000 ≥ 50,000 ≥ 50,000

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ

ผูก้ ากับดูแล

ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุน
งานวิจยั โดยอาศัยเครือข่าย

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจยั โดย
อาศัยเครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
พัฒนา

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และ
บริการวิชาการ

2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาค
บริการในระดับชาติและระดับนานาชาติตอ่
ผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทงั้ หมด

ร้อยละ

≥ 3.00

≥ 3.00

≥ 3.00

≥ 3.00

≥ 3.00

2.6.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบ/กลไก
ในการดาเนินงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้
มาตรฐานและเป็นทีย่ อมรับ

ระดับความสาเร็จ

5

5

5

5

5

2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการดาเนินงานด้าน
การวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ

โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจยั

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
พัฒนา

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และ
บริการวิชาการ

2.7.1 จานวนวารสารทีไ่ ด้รับการยอมรับในระดับชาติ

วารสาร

≥5

6

7

8

9

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คณ
ุ ภาพ
และมาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
พัฒนา

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และ
บริการวิชาการ

2.7.2 จานวนวารสารวิชาการทีไ่ ด้รับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ

วารสาร

-

-

-

-

1

2.8.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบการ
ให้บริการวิชาการแก่สงั คมตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาทีก่ าหนด

ระดับความสาเร็จ

5

5

5

5

5

2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการที่
โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
สอดคล้องกับความต้องการ และเป็นประโยชน์ตอ่
พัฒนา
สังคม

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และ
บริการวิชาการ

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทีม่ ี
ผลงานวิจยั

ร้อยละ

≥ 80.00

≥ 80.00

≥ 80.00

≥ 80.00

≥ 80.00 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มคี วามคิด โครงการยกระดับขีดความสามารถของ
ริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจยั และนวัตกรรมอย่างมี
นักวิจยั
ประสิทธิภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
พัฒนา

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และ
บริการวิชาการ

คน

≥ 1,000

14,000

14,000

14,000

14,000 2.10.1.1 จัดหา และพัฒนาฐานข้อมูล ทีเ่ อือ้ ต่อ
การส่งเสริมงานวิจยั

รองคณบดีฝ่ายวิจยั และ
พัฒนา

ฝ่ายพัฒนางานวิจยั และ
บริการวิชาการ

บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
2.10 วิทยาลัยฯ มีสงิ่ อานวยความสะดวก 2.10.1 จานวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวิจยั ของ
และฐานข้อมูลวิจยั ทีเ่ ป็นประโยชน์และ
มหาวิทยาลัย
เอือ้ ต่อการส่งเสริมงานวิจยั
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โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพือ่ งานวิจยั

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิน่
ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการ

ผูก้ ากับดูแล

ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00 3.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ทดี่ ีให้กบั เครือข่าย

3.1.2 จานวนเครือข่ายทีม่ สี ่วนร่วมในการพัฒนา
วิทยาลัยฯ

เครือข่าย

≥5

≥5

≥5

≥5

≥5

3.1.2.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายมีส่วนร่วมใน โครงการเสวนาแลกเปลีย่ นเรียนรู้กบั
การพัฒนาวิทยาลัยฯ ตามภารกิจ (การผลิต
เครือข่าย
บัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม)

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา /
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายบริการวิชาการ /
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยฯ /
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

คุณภาพบริการ 3.2 วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความร่วมมือ ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศทีม่ ี
ในประเทศทีห่ ลากหลาย
การดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง

ร้อยละ

≥ 40

≥ 40

≥ 40

≥ 40

3.2.1.1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศ

โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ

3.2.1.2 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมตาม
ข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ

โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือ
กับต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ

ประสิทธิผล 3.1 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนา 3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายทีม่ ผี ลผลิตทีเ่ ป็น
และเกิดความสัมพันธ์ทดี่ ีกบั วิทยาลัยฯ ประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ

3.3 ความสาเร็จตามข้อตกลงความ
ร่วมมือของเครือข่ายต่างประเทศ

3.3.1 ระดับความสาเร็จของข้อตกลงความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

ร้อยละ

≥ 20.00 ≥ 50.00 ≥ 50.00 ≥ 50.00 ≥ 50.00 3.3.1.1 ส่งเสริมและขยายความร่วมมือกับ
พันธมิตรทางวิชาการในต่างประเทศ

โครงการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
เครือข่ายในการพัฒนาวิทยาลัยฯ
รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและ
พัฒนา /
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ
แห่งอาเซียน (ASEAN Academic
นักศึกษา
Alliance: AAA)
ประสิทธิภาพ 3.4 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการ/กลไกใน 3.4.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไก
การแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย ในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
การพัฒนา 3.5 วิทยาลัยฯ มีฐานข้อมูลเครือข่าย
องค์การ สาหรับการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3.5.1 ะดับความสาเร็จของการพัฒนา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลเครือข่าย

ฝ่ายบริการวิชาการ /
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยฯ /
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

ระดับความสาเร็จ

5

5

5

5

5

3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการแสวงหา
และบริหารเครือข่าย

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการเครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ฝ่ายบริการวิชาการ /
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
นักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม

ระดับความสาเร็จ

5

5

5

5

5

3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูล ทีเ่ อือ้
ต่อการสร้างความสัมพันธ์กบั เครือข่าย

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล
เครือข่าย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา /
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา
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ฝ่ายบริการวิชาการ /
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยฯ /
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ค่าเป้าหมาย
มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

ประสิทธิผล 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นทีร่ ู้จักและยอมรับ 4.1.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย
ในระดับชาติและนานาชาติ
Webometrics Ranking
- เทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทัง้ หมดใน
ประเทศไทย
- เทียบกับมหาวิทยาลัยทัง้ หมดในประเทศไทย
- เทียบกับมหาวิทยาลัยทัง้ หมดในเอเชีย

หน่วยนับ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

โครงการ

ฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบ
ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

โครงการประกวดผลงานวิชาการใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 ≥ 80.00 4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และ
การบริการให้ตรงตามกลุม่ เป้าหมายทัง้ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

คน

≥ 0.30

26

26

26

26

4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลีย่ นจานวน
นักศึกษาชาวต่างชาติ

โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษานานาชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ

หลักสูตร

-

-

1

1

1

4.4.1.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ทเี่ ป็นหลักสูตร
นานาชาติ

โครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ

4.4.2 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยทีเ่ ป็น
ชาวต่างชาติ

คน

≥ 2.25

13

13

13

13

4.4.2.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วย
นวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดจ้างอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยชาวต่างชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ

4.5.1 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน
การวิจัย งานสร้างสรรค์ และการบริการ
วิชาการในระดับนานาชาติ

คน

-

-

1

1

1

4.5.1.1 พัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงระหว่าง
นักศึกษาและผูใ้ ช้บัณฑิต

โครงการสร้างต้นแบบพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการสูน่ านาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ

4.6 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การ
จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน

4.6.1 จานวนห้องปฏิบัติการทีไ่ ด้รับรองมาตรฐาน

ห้อง

-

2

5

8

10

4.6.1.1 จัดหาสิง่ สนับสนุนการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสูม่ าตรฐานรองคณบดีฝ่ายบริหาร /
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป /
ฝ่ายบริการวิชาการ

4.7วิทยาลัยฯ มีการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่
ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

4.7.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงเว็บไซต์ ระดับความสาเร็จ

5

5

5

5

5

4.7.1.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ในการ
ประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และ
ประชาสัมพันธ์สอื่ สังคมออนไลน์
(Social Media)

ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ
งานสร้างสรรค์ สิง่ ประดิษฐ์ของอาจารย์และ
นักวิจัยทีไ่ ด้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ร้อยละ

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และการ
ให้บริการของวิทยาลัยฯ

ร้อยละ

คุณภาพบริการ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อ 4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษา
ในสาขาวิชา
แลกเปลีย่ น
ประสิทธิภาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่
สามารถตอบสนองต่อความเป็น
นานาชาติ

การพัฒนา 4.5 บุคลากรได้รับการยกระดับ
องค์การ ศักยภาพสูร่ ะดับนานาชาติ

4.4.1 จานวนหลักสูตรใหม่ทเี่ ป็นหลักสูตร
นานาชาติ

1
15
550

1
20
1000

1
18
850

1
16
650

-

≥ 0.50

≥ 1.00

≥ 1.50
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550

4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนว
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นทีย่ อมรับ (U-Ranking)
ในระดับนานาชาติ

ผูก้ ากับดูแล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

4.2 ความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ

ร้อยละ

แผนงาน/กลยุทธ์

≥ 2.00 4.1.2.1 ส่งเสริมให้มกี ารแข่งขันทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ส่วนที่ 5
แผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยัง่ ยืน
งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย

มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

ประสิทธิผล 1.1 มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีความยั่งยืน 1.1.1 คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพ
และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ ภายในประจาปี
นานาชาติ
1.1.2 ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามเกณฑ์ QS

1.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยก
ย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัต
ลักษณ์
คุณภาพบริการ 1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ 1.2.1 ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
และสังคม
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

1.3 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหาร
จัดการการดาเนินการตามพันธกิจ

หน่วยนับ

ปี 2561

โครงการ

แผนงาน/กลยุทธ์

ภาคปกติ

งบแผ่นดิน

รวม

ผู้กากับดูแล

คะแนนเฉลี่ย

≥ 4.25

1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้วยระบบคุณภาพ

50,000.00

-

50,000.00 รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

ร้อยละ

≥ 60.00

1.1.2.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตาม
แนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย
QS World University Ranking

10,000.00

-

10,000.00

ร้อยละ

0.2

1.1.3.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงาน โครงการสนับสนุนการส่งผลงานของ
ทางวิชาการ งานวิจัย และงาน
นักศึกษาเข้าประกวด
สร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและ
นานาชาติ

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ระดับคะแนน

≥ 4.30

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอน
ด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนอง Thailand 4.0

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

-

1,850,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

-

4,964,000.00

4,964,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

-

14,150,800.00

14,150,800.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

โครงการจัดการเรียนการสอนสวน
สุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

1,850,000.00

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้าน
สาขาพยาบาลศาสตร์

1.2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี

ร้อยละ

≥ 88.00

1.2.2.1 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อ
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวโน้ม
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลง และความ ตลาดแรงงานของสาขา
ต้องการของตลาดแรงงานในสาขาอย่าง
ต่อเนื่อง

15,000.00

-

15,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.2.3 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานตรงสาขาวิชา

ร้อยละ

≥ 75.00

1.2.3.1 พัฒนากิจกรรมเชื่อมโยงระหว่าง โครงการพัฒนานักศึกษาเรียนรู้จาก
นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.3.1 ระดับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของ
บุคลากร/นักศึกษา/ศิษย์เก่าต่อการ
ดาเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

ระดับความ
เชื่อมั่น

≥ 4.00

1.3.1.1 ปรับปรุงการบริหารจัดการ และ โครงการจัดการข้อร้องเรียน
พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย

มิติ
ประสิทธิภาพ

โครงการ

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1.4 วิทยาลัยฯ มีการบูรณาการการจัดการ
เรียนสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1.4.1 ร้อยละของกิจกรรมนอกหลักสูตรที่
บูรณาการกับพันธกิจการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ร้อยละ

≥ 70.00

1.4.1.1 บูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตร โครงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับพันธกิจการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

589,150.00

-

589,150.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา /ฝ่าย
กิจการนักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

1.4.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการส่งเสริม หรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา

คะแนนเฉลี่ย

≥ 4.25

1.4.2.1 ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาและมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์

โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัต
ลักษณ์สวนสุนันทา

40,000.00

-

40,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

1.4.2.2 สร้างเครือข่ายสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และผู้ใช้บัณฑิต

โครงการความร่วมมือฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และผู้ใช้บัณฑิต

20,000.00

-

20,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.4.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
เว็บไซต์ในการจัดการเรียนการสอน

ปี 2561

แผนงาน/กลยุทธ์

ผู้กากับดูแล

เป้าประสงค์

ภาคปกติ

งบแผ่นดิน

รวม

ร้อยละ

100

1.4.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ โครงการจัดทาเว็บไซต์เพื่อการจัดการ
ประจาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่เอื้อ เรียนการสอน
ต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

40,000.00

-

40,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.5 หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้ง 1.5.1 ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่าน
ในระดับชาติและนานาชาติ
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ
สกอ. โดยได้คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01

ร้อยละ

ได้รับการรับรอง
จากสภาการ
พยาบาล
2559-2562

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรโดยใช้
(Agenda )
กระบวนการพิชญพิจารณ์ (Peer review)
จากเครือข่ายทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.5.2 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรทุกหลักสูตรของ
วิทยาลัย

คะแนนเฉลี่ย

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ นักศึกษา เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
โดยใช้วิธี Link, Share, Learn

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

1.5.2.2 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ

75,000.00

-

75,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

≥ 4.31
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โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

มิติ

งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

โครงการ

แผนงาน/กลยุทธ์

การพัฒนา
องค์การ

1.6 บุคลากรทุกระดับมีความก้าวหน้าใน 1.6.1 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่
สายอาชีพ มีทักษะ ความรู้ คุณธรรมและ ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการใน
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
สาขาวิชาของตนเอง

ผู้กากับดูแล
ภาคปกติ

ปี 2561

ร้อยละ

≥ 85.00

1.6.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สายวิชาการให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นและความต้องการในแต่ละสาขา

1.6.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละ

≥ 25.00

1.6.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มี
คุณวุฒปิ ริญญาเอก

ร้อยละ

≥ 33.00

1.6.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะ
ประจาสายงาน

ร้อยละ

1.6.5 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของมหาวิทยาลัย
1.6.6 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

รวม

480,000.00

-

480,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร /
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่าย
บริการการศึกษา

1.6.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ
บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่มตาแหน่งทาง (Agenda )
วิชาการ
โครงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

50,000.00

-

50,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร /
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ฝ่าย
บริการวิชาการ

≥ 95.00

1.6.4.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ

โครงการพัฒนาความพร้อมของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการ
เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (Agenda )

85,000.00

-

85,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ร้อยละ

≥ 80.00

1.6.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ
ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตนให้
เป็นไปตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

5,000.00

-

5,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ร้อยละ

≥ 25.00

1.6.6.1 พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร

20,000.00

-

20,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร /
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.7 บุคลากรมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี 1.7.1 ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จตาม
และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
แนวทางการพัฒนาสู่องค์กรสุขภาวะ
ทางาน

ร้อยละเฉลี่ย

≥ 77.00

1.7.1.1 เสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรสุขภาวะ

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ของบุคลากรวิทยาลัยฯ

500,000.00

-

500,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.8 วิทยาลัยฯ มีการบริหารงานที่
สอดคล้องตามหลักธรรมภิบาล

ระดับความ
เชื่อมั่น

≥4.51

1,339,600.00

-

1,339,600.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.10.1.2 ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และ โครงการปฏิรูปกฎหมาย
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัว

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.8.2.1 ส่งเสริมการจัดการความเสี่ยง โครงการบริหารความเสี่ยงและ
และการควบคุมภายในเพื่อสนับสนุน
ควบคุมภายใน
การดาเนินการตามพันธกิจหลักให้บรรลุ
เป้าหมาย

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ

1.8.1 ระดับความเชื่อมั่นของบุคลากรต่อ
ระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ของวิทยาลัยฯ

1.8.2 ร้อยละของประเด็นความเสี่ยงที่
ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสี่ยง
เทียบกับประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่
กาหนดขึ้นต่อปี

ร้อยละ

100.00

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

งบแผ่นดิน

1.8.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการ
โครงการกากับองค์การที่ดีตามปรัชญา
กากับองค์กรที่ดีตามปรัชญาของ
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป /ฝ่าย
บริการการศึกษา

งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย

มิติ

เป้าประสงค์

1.9 วิทยาลัยฯ มีอาคารสถานที่ และสิ่ง
อานวยความสะดวกที่รองรับการ
ดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

1.10 วิทยาลัยฯ สามารถบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน สินทรัพย์เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ตามภารกิจ

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

1.9.1 ความพึงพอใจของนักศึกษา/
บุคลากรที่มีต่ออาคารสถานที่และสิ่ง
อานวยความสะดวกของวิทยาลัยฯ

ระดับความพึง
พอใจ

1.10.1 เงินรายได้จากโครงการจัดหา
รายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่อ
อาจารย์ประจา

บาท/คน

ปี 2561

≥ 4.40

โครงการ

แผนงาน/กลยุทธ์

1.9.1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
และการบริหารงาน

ภาคปกติ

งบแผ่นดิน

รวม

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

20,000.00

-

20,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.9.1.2 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร
โครงการปรับปรุงกายภาพ และภูมิ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ ที่ ทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้พริอมสาหรับ
การจัดการเรียนการสอน และภารกิจ
อื่นๆ

1,200,000.00

-

1,200,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

5,000.00

-

5,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

25,000.00 1.10.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหา โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการ
รายได้ของหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ
วิชาการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

6,473,750.00
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19,114,800.00

25,588,550.00

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่นอย่างยัง่ ยืน
งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย

มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

โครงการ

แผนงาน/กลยุทธ์

ประสิทธิผล 2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัย

ร้อยละ

≥ 30.00

2.1.2 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิง (Citation) ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

ร้อยละ

≥3

2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ 2.2.1 ร้อยละผลงานวิจัยหรืองาน
การนา
สร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ต่อ
ไปใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทั้งหมด
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผลงาน

≥ 60

2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจด 2.3.1 จานวนผลงานวิจัยหรืองาน
อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร
สร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คุณภาพบริการ 2.4 วิทยาลัยฯ เป็นศูนย์กลางแห่งการ
เรียนรู้
และบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา

2.4.1 จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่ง
เรียนรู้บริการวิชาการ

2.4.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการที่
ดาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก หรือผู้นาชุมชนเทียบ
กับงานบริการวิชาการทั้งหมด

ผลงาน

1

องค์ความรู้

1

ร้อยละ

≥ 10

ผู้กากับดูแล
ภาคปกติ

ปี 2561

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนา
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
(Agenda )

งบแผ่นดิน

20,000.00 -

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

รวม

20,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา /ฝ่าย
พัฒนางานวิจัยและบริการ
วิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนา
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จาก
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับ การวิจัยเพื่อการพัฒนา
การนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคม
ชุมชน

20,000.00

-

20,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

2.3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนา
โครงการจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ให้ได้รับ
การจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

2.4.1.1 ขยายศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน
และท้องถิ่นโดยเน้นศาสตร์พระราชา

โครงการเพิ่มจานวนองค์ความรู้ใน
แหล่งเรียนรู้ (Agenda )

20,000.00

-

20,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

โครงการขยายศูนย์การเรียนรู้สู่ชุมชน
และท้องถิ่น

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการเพื่อการสร้าง
โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ให้ยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือกับท้องถิ่น
กิจกรรมจัดอบรมและสัมมนาเชิง
และผู้นาชุมชน
วิชาการ
1.การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับ
นักเรียน/นักศึกษา

20,000.00

-

20,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

2.สิ่งแวดล้อม/ธนาคารขยะ
3.ยาเสพติด
4.การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้
5.การให้นักศึกษาได้ฝึกคิด/วิเคราะห์
6.การปลูกป่า
7.เศรษฐกิจพอเพียง/โครงการ
พระราชดาริ
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งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย

มิติ

เป้าประสงค์

2.5วิทยาลัยฯ มีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของแหล่งทุน

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.5.2 ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้ร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ
ในระดับชาติและระดับนานาชาติต่อ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด

ประสิทธิภาพ

2.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตาม
เกณฑ์คุณภาพ

2.6.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบ/กลไกในการดาเนินงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ

2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับใน 2.7.1 จานวนวารสารที่ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ระดับชาติ

การพัฒนา
องค์การ

ปี 2561

2.8 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการบริการ
วิชาการ ที่ได้มาตรฐาน และสอดรับกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

2.8.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่กาหนด

2.9 บุคลากรมีศักยภาพในการริเริ่ม
สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และการ
บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.9.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัย

2.10วิทยาลัยฯ มีสิ่งอานวยความสะดวก
และฐานข้อมูลวิจัยที่เป็นประโยชน์และ
เอื้อต่อการส่งเสริมงานวิจัย

2.10.1 จานวนผู้ใช้บริการฐานข้อมูลวิจัย
ของวิทยาลัยฯ

โครงการ

แผนงาน/กลยุทธ์

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหา โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย โดย
แหล่งทุนงานวิจัย โดยอาศัยเครือข่าย อาศัยเครือข่าย

ภาคปกติ

งบแผ่นดิน

รวม

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

23,450.00

-

23,450.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

200,000.00

-

200,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

บาท

≥ 50,000

กิจกรรมการจัดการความรู้การวิจัย
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม
และเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ

ร้อยละ

≥ 3.00

ระดับ
ความสาเร็จ

5

2.6.1.1 พัฒนาระบบ/กลไกในการ
โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัย
ดาเนินงานด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

วารสาร

1

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน

ระดับ
ความสาเร็จ

5

2.8.1.1 พัฒนาระบบการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาระบบการบริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการ และเป็น วิชาการ
ประโยชน์ต่อท้องถิ่น และสังคม

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

ร้อยละ

≥ 80.00

2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ โครงการยกระดับขีดความสามารถ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานวิจัยและ ของนักวิจัย
นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

คน

≥ 50.00

2.10.1.1 จัดหา และพัฒนาฐานข้อมูล ที่ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย
เอื้อต่อการส่งเสริมงานวิจัย

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

โครงการยกระดับคุณภาพ
วารสารวิชาการ

363,450.00

39

-

363,450.00

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชือ่ มโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย

มิติ

เป้าประสงค์

ประสิทธิผล 3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับ
วิทยาลัยฯ

คุณภาพบริการ 3.2 วิทยาลัยฯ มีความร่วมมือกับ
เครือข่าย และท้องถิ่นที่หลากหลาย

3.3 ความสาเร็จตามข้อตกลงความ
ร่วมมือของเครือข่ายต่างประเทศ

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ปี 2561

โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน/กลยุทธ์

การพัฒนา
องค์การ

3.5 วิทยาลัยฯ มีฐานข้อมูลเครือข่าย
สาหรับการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

งบแผ่นดิน

3.1.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่
เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ

ร้อยละ

100.00

3.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
โครงการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับ เครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนา
เครือข่ายและท้องถิ่น
วิทยาลัยฯ

10,000.00

-

3.1.2 จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาวิทยาลัยฯ

เครือข่าย

≥5

3.1.2.1 สนับสนุนการให้เครือข่าย และ โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาลัย เครือข่าย และท้องถิ่น
ฯตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย
บริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม)

20,000.00

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ
หรือข้อตกลงในประเทศที่มีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ

≥ 40

3.2.1.1 ขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศ

3.3.1 ร้อยละความสาเร็จของข้อตกลง
ความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

ร้อยละ

≥ 50.00

รวม

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ /รอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
20,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา /รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา/
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ /ฝ่าย
กิจการนักศึกษา และ
ฝ่ายบริการการศึกษา /
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ /ฝ่าย
กิจการนักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

80,000.00

-

80,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

3.2.1.2 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลง
ตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่าย ความร่วมมือของเครือข่าย
และท้องถิ่น

20,000.00

-

20,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

3.3.1.1 ส่งเสริมและขยายความร่วมมือ โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือ
กับพันธมิตรทางวิชาการในต่างประเทศ กับต่างประเทศ (Agenda )

500,000.00

-

500,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการขยายเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศ (Agenda )

โครงการส่งเสริมพันธมิตรทางวิชาการ
แห่งอาเซียน (ASEAN Academic
Alliance: AAA)
ประสิทธิภาพ 3.4 วิทยาลัยฯ มีกระบวนการ/กลไกใน
การแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย

ภาคปกติ

3.4.1 ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/
กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับ
เครือข่าย

ระดับ
ความสาเร็จ

5

3.4.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการ
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
แสวงหา และบริหารเครือข่ายและท้องถิ่น บริหารจัดการเครือข่าย

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา /
ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

3.5.1 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา/
ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่าย

ระดับ
ความสาเร็จ

5

3.5.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงฐานข้อมูล
ในการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายและท้องถิ่น

20,000.00

-

20,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ /
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ /รอง
คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา /
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ/ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

670,000.00

-

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

40

โครงการพัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูล
เครือข่ายในการบริหารจัดการ

670,000.00

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมาย

มิติ

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ัด

หน่วยนับ

ประสิทธิผล 4.1 มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักและยอมรับใน 4.1.1 ร้อยละความสาเร็จของการ
ระดับชาติและนานาชาติ
ดาเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย

ปี 2561

4.1.2 ร้อยละของงานวิจัย บทความ
วิชาการ งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ของ
อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย

ร้อยละ

4.2.1 ร้อยละของการรับรู้ภาพลักษณ์และ
การให้บริการของวิทยาลัยฯ

งบแผ่นดิน

รวม

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่รับผิดชอบ

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
(U-Ranking)
(Agenda )

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

≥ 0.50

4.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขันทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประกวดผลงานวิชาการในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ

20,000.00

-

20,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

/ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและ
บริการวิชาการ

ร้อยละ

≥ 80.00

4.2.1.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์
และการบริการให้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(Agenda )

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คุณภาพบริการ 4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อใน 4.3.1 จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/
สาขาวิชา
นักศึกษาแลกเปลี่ยน

คน

2

4.3.1.1 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนจานวน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติ
นักศึกษาชาวต่างชาติ

150,000.00

-

150,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

ประสิทธิภาพ 4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถ 4.4.1 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่
ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ
เป็นชาวต่างชาติ

คน

1

4.4.1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

-

4.5 ระบบสนับสนุนการศึกษา/การจัดการ 4.5.1 จานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับรอง
เรียนการสอนได้มาตรฐานที่รับรองโดย มาตรฐาน
หน่วยงานภายนอก

ห้อง

1

4.5.1.1 พัฒนา/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ/ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐาน
ศูนย์ปฏิบัติการ/ศูนย์ทดสอบให้ได้
มาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกให้การ
ยอมรับ

10,000.00

4.6 วิทยาลัยฯ มีการใช้เทคโนโลยีและ
4.6.1 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุง
เครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ที่
เว็บไซต์
ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ระดับ
ความสาเร็จ

5

4.6.1.1 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและ
เครื่องมือต่างๆ ของ Social Media ใน
การประชาสัมพันธ์

การพัฒนา
องค์การ

100

ภาคปกติ

4.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตาม
แนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

4.2 ความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยฯ

ร้อยละ

โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน/กลยุทธ์

โครงการจัดจ้างอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยชาวต่างชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

10,000.00

-

10,000.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร /
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป /
ฝ่ายบริการการศึกษา

210,000.00
22,200,600.00

-

22,200,600.00

รวมงบประมาณ

29,917,800.00

-

29,917,800.00

รวมงบประมาณทั้งสิน้

29,917,800.00

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์และ
ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
(เงินเดือน เงืนสารองเลี้ยงชีพ เงิน
ประกันสังคม เงินประจาตาแหน่ง )

แผนงานบุคลากรภาครัฐ - กิจกรรมรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
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19,114,800.00

-

210,000.00

49,032,600.00

ส่วนที่ 6
แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทาแผนงาน และโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ เกิดผลในทาง
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ในเรื่องแนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัยฯ
2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย
1. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทาแผนงานและ
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด
3. กาหนดเครื่องชี้วัดผลสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนวทาง การแปลง
แผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิบั ติ การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสู่ ก ารปฏิบั ติ และการติดตาม
ประเมินผล ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้างความเข้าใจร่ วมกันเกี่ ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดาเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง
ของแผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
1.วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผล
งานของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
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1.4 จัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว
องค์กรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 สู่การประเมินผลงาน
1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องผ่านสื่อภายใน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อน
งานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. พัฒนากระบวนการจัดทาแผนงาน โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนับสนุนการจัดทาแผนงาน โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
งานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น
1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
3 แผนปฏิบัติการด้านสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย
4) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะ 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 กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การ
สร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดาเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
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การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่จะผลักดันการทางานของกลไก
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ และมี
ส่วนร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกาลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน
และแผนคน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กร
คือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จ จึงประกอบด้วยส่วน
สาคัญ ดังนี้
1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
สื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มีความเข้าใจ
2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนากลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงานมา
แปลงเป็นแผนงาน / โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุ่งเน้นการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่างหน่ วยงานภายใน ในการขับเคลื่อนแผนงาน / โครงการของแต่ล ะ
หน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ซึ่ง
กันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกงานภายในวิทยาลัยฯ แล้ว จะต้องวางระบบที่จะ
วัดความสาเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้
ทราบถึ งความก้ าวหน้ า ปั ญ หาอุ ป สรรค ผลกระทบที่ เ กิด ขึ้ น อั นจะช่ว ยให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จารณาหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัยดัชนีชี้วัดความสาเร็จในหลายมิติ และ
หลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป
บทเรียนและข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
2. การติดตามผลการดาเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการจัดทารายงานผลการ
ดาเนิน งานเป็น ประจ าทุกเดือน และจั ดทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
รวมถึงการจัดทารายงานผลงานประจาปีเผยแพร่สู่สาธารณะ
3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. การติดตามผลตามคารับรองการปฏิบัติการประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว โดยมีการกาหนดระยะเวลา
การติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ
ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับบุคคล
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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คาสั่งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
ที่ ๒๑ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
เพื่อ ให้ก ารจัด ทาแผนยุท ธศาสตร์ และแผนปฏิบัติก าร มีก ารปรับ ทิศ ทางการพัฒ นาวิท ยาลัย
พยาบาลและสุขภาพให้สามารถรองรับกับความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทั้งปัจจุบันและอนาคต และความท้าทายต่างๆ ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และความท้าทาย
ของโลก จึง ขอแต่ง ตั้ง คณะกรรมการทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และจัด ทาแผนปฏิบัติก าร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอานวยการ
๑. คณบดี
๒. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๕. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
๖. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๗. หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยฯ
๘. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑. ให้คาปรึกษา และข้อเสนอแนะในการทบทวน/จัด ทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
๓. ก ากับ และติด ตามการทบทวน/จัด ท าแผนยุท ธศาส ตร์แ ละแผนปฏิบ ัต ิก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการดาเนินงาน
๑. อาจารย์ ดร.อุดมพร
๒. อาจารย์ ดร.เปรมวดี
๓. ผศ.ดร.บุญศรี
๔. อาจารย์กันยา
๕. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี

ยิ่งไพบูลย์สุข
คฤหเดช
กิตติโชติพาณิชย์
นภาพงษ์
เมธาพัฒนะ
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๖. อาจารย์ ดร.สุจิตรา
อู่รัตนมณี
๗. อาจารย์วรุณศิริ
ปราณีธรรม
๘. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ
๙. ผศ.ลักขณา
ยอดกลกิจ
๑๐. อาจารย์วิภากร
สอนสนาม
๑๑. อาจารย์ ดร.กนิษฐ์
โง้วศิริ
๑๒. อาจารย์ ดร.อัญชลี
จันทาโภ
๑๓. ผศ.ดร.สุดประนอม
สมันตเวคิน
๑๔. อาจารย์ ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย
๑๕. อาจารย์เพ็ชรัตน์
เตชาทวีวรรณ
๑๖. อาจารย์จันทนา
แจ้งเจนเวทย์
๑๗. อาจารย์อรทัย
รุ่งวชิรา
๑๘. อาจารย์สุมาลา
สว่างจิต
๑๙. อาจารย์ขวัญฤทัย
เสมพูน
๒๐. นายนพปฎล
อินยาศรี
๒๑. นายสุทธิพงษ์
โตกาญจนา
๒๒. นายอติกานต์
ทวีวงศ์อนันต์
๒๓. นายณัฐพงษ์
งามกาญจนรัตน์
๒๔. นางสาวอัญชา
แดงทองดี
๒๕. นางธัญลดา
เลี้ยงอยู่
๒๖. นางสาวนฤมล
รุ่งอินทร์
๒๗. นางสาวพัชรา
กล้าหาญ
๒๘. นางสาวเบญจพร
เติมสิน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
๑. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
๒. ทบทวน/จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเสนอคณะกรรมการอานวยการเพื่อพิจารณา
๓. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี และ
นาผลการติดตามมาปรับปรุงแผน
๔. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
( อาจารย์ ดร. พรพรรณ วรสีหะ )
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทั้งที่เป็นจุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามโดยการให้น้าหนักความสาคัญว่า ประเด็นใดมีความสาคัญว่าประเด็นใดมี
ความสาคัญมากที่สุดตามลาดับ โดยผู้บ ริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิช าการรของวิทยาลั ย
พยาบาลและสุขภาพ จานวน 44 คน เป็นผู้ประเมินเป็นน้าหนักคะแนนตามลาดับมากไปหาน้อยของจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามปรากฏดังนี้
ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยฯ ได้สารวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการภายใน
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
ประเด็นจุดแข็ง
S1
155 6.บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทั้งระดับวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการทางาน
ร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงาน ดีขึ้น
- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจเพิ่มขึ้น
- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทาให้การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่จัดขึ้น ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจานวนมาก
S2
115 3.มี ห ลั ก สู ต รและระบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ เ รี ย นและ
ตลาดแรงงาน
S3
111 1.มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีที่ชัดเจน
- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
- ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทาให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คล่องตัว
S4
86 10.ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดาเนินงานของ
วิทยาลัยฯ อย่างจริงจัง
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯไปสู่ความสาเร็จได้
- มี ที ม ผู้ บ ริห ารรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น ผลั กดั น การด าเนิ น งานของวิ ท ยาลั ย ฯอย่ า งจริ ง จั ง ท าให้
วิทยาลัยฯ ได้รับการยอมรับ
S5
71 4 มีระบบการดาเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี
- มีระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการดาเนินงานด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ทา
ให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัย และการบริการวิชาการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม
อย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่ชัดเจน
- มี ก ารด าเนิ น งานด้ า นการวิ จั ย และการบริ การวิ ช าการที่ ส อดคล้ องกั บ ความต้ อ งการของ
ประชาชนและท้องถิ่น
- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีมีประสิทธิภาพส่งผลให้มีผลงาน
การวิจัยเพิ่มมากขึ้น"
S6
67 9.วิทยาลัยมีชื่อเสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา
- เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏอัน ดั บ 1 ประจ าปี 2557 จากการจั ด อั น ดั บ ของ Webometrics
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ลาดับ คะแนน
S7

63

S8

49

S9

37

S10

32

S11

31

S12

29

ประเด็นจุดแข็ง
Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ทาให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่ผ่านมา
8.มีทาเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี
- วิทยาลัยฯ มีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการทางาน
- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและบุคลากร
11.มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนาตนเองใน
ด้านต่างๆ ทาให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทาให้เกิดกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน"
5.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
- มีระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ช่ วยลดความซ้าซ้อนของข้อมูลและการ
ปฏิบัติงาน
- มี ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หารและการตั ด สิ น ใจที่ ผู้ บ ริหารสามารถตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานได้ทุกเวลา
- มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ทาให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของ
วิทยาลัยฯได้รวดเร็ว"
2. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรของวิทยาลัยฯ มีความชานาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน
- มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
7.มี กระบวนการพั ฒ นานั กศึกษา ให้เป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ มี คุณ ภาพตามอัต ลั กษณ์ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิตมีงาน
ทาภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึ้น
12.บุคลากรมีศักยภาพในการทางานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการนาเสนอใน
เวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)( 10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ
W1
W2
W3

คะแนน
ประเด็นจุดอ่อน
145 15.สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
- วิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาให้ไม่สามารถบริการได้อย่าง
เต็มที่
120 23. กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะภาวะ
ผู้นา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
85 17.บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
การเงิน การคลังและพัสดุ

51

W4

76

W5

58

W6

46

W7
W8

40
35

W9

26

W10

13

- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย
19.ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย
- ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยังมีจานวนน้อย
- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ ISI มีน้อยมาก
14.การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
- การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทาให้ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากเอกชนมีน้อยด้วย
- การนาผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและต้องใช้
ระยะเวลานาน"
16. อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจานวนน้อยไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของอุดมศึกษา
22.ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์ปัจจุบันให้ความสนใจกับกิจกรรมที่มีต่อศิษย์เก่าน้อย
18.การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยังมีข้อจากัด
- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับนานาชาติยังมี
น้อย
20.มีการระดมทุน พัฒนาจากภายนอกน้อย ทาให้การพัฒนางานบางอย่างชะลอตัวและการมี
ส่วนร่วมจากภายนอกมีน้อย
24.วิทยาลัยยังขาดการประชาสัมพันธ์

3. ประเด็นโอกาส (Opportunities: O) ( 16 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
ประเด็นโอกาส
O1
60 28.นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง
การศึกษามากขึ้น
- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยายความ
ร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศเพื่อน
บ้านมากขึ้นและทาความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น
- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน
O2
54 27.รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากาลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับหลักสูตรของ
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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ลาดับ คะแนน

O7

34

O8

32

O9

26

O10
O11

25
18

O12

17

O13

14

O14

9

O15

5

O16

3

ประเด็นโอกาส
ประสิทธิภาพ ไร้ขีดจากัด
- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิดการบูรณา
การความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
25.เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออานวยต่อการบริหารงาน
- เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทาให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่หน่วยงาน
ภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการทางาน
ส่งผลให้บุคลากรทางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น"
29.ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยที่รัฐบาล
สนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุนอื่นๆ อย่าง
หลากหลาย
- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
38.วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทาให้นักศึกษาเดินทางมา
เรียนอย่างสะดวก
33.เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
31.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่างกว้างขวาง
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ทาให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่น
และคล่องตัว
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัย ฯ สามารถให้บริการวิชาการได้
อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มีส่วน
ช่วยในการบูรณาการการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมือกับท้องถิ่น
32.สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่าย
ต่ากว่า
35.ภาครั ฐ มี น โยบายสนั บ สนุ น ระบบให้ ทุ น กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาเป็ น การสร้ า งโอกาสให้ กั บ
ผู้ด้อยโอกาสมากขึ้น
39.การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ทาให้องค์กรเอกชนมุ่งหา
ความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งานร่วมกับองค์กร
เอกชน
37.ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัยมีโอกาสใน
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและต่างประเทศเกิดความชัดเจน
ในการทางานในระดับสากลมากขึ้น
42.การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1เป็นการเพิ่มโอกาสในการติดต่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน การทาวิจัย
และบริการวิชาการได้มากขึ้น
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4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (13 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
ประเด็นภัยคุกคาม
T1
97 46.สถาบันการศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในทุกมิติ
- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค
- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น
- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้
ภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก
T2
86 56.นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พื้นฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่า
T3
52 48.สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผูป้ กครองในการเลือกสถานศึกษาให้
ผู้เรียน
T4
40 45.กฎระเบียบรัฐบาลเปลีย่ นแปลงบ่อย- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ.
มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่ต่อเนื่อง
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา
T5
30 43.งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจากัด ทาให้การพัฒนาล่าช้า
- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจากัดทาให้เกิดการพัฒนาที่ลา่ ช้าขาดความ
ทันสมัย
- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่นามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิดความ
ล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์
T6
24 51.แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง อัตรา
ประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
T7
19 50.มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีเป็นจานวนมาก บางแห่งขาดความน่าเชื่อถือ ทาให้สูญเสียโอกาส
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
T8
15 44.รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษา
- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงทาให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มนั่ คงทางการ
เมือง ทาให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้
- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการดาเนิน
งานวิจยั และบริการวิชาการ
- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศทาให้เกิดการพัฒนาที่ลา่ ช้า ขาดความน่าเชื่อถือ
ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง
T9
15 49.ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึงสวน
ทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน
T10
15 55.มีความเสี่ยงด้านกระแสไฟฟ้า ไฟฟ้าดับบ่อย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสารสนเทศ
T11
8
52.มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศึกษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ
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ลาดับ คะแนน
ประเด็นภัยคุกคาม
T12
4
54.ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจทาให้เกิดค่านิยมที่แตกต่าง
มีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น
T13
3
47.สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอด
ส่งผลต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัย ฯ
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5. ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
5.1ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ปัจจุบัน

ภาพที่ 1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ปัจจุบัน
จากรูปสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หลังจากใส่
คะแนนประเมินแล้ว อยู่ในตาแหน่ง “ถอย”
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5.2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้วของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรค จานวน 5 ประเด็น ใน
ระดับคะแนนสูงมาก (5 คะแนน) ดังนี้
ลาดับที่ W4 ข้อ 19 ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มีน้อย
ลาดับที่ W5 ข้อ 14 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
ลาดับที่ W6 ข้อ 16 อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการและมีวุฒิปริญญาเอกมีจานวนน้อยไม่
เป็นไปตามมาตรฐานของอุดมศึกษา
ลาดับที่ T1 ข้อ 46 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
ลาดับที่ T9 ข้อ 44รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษา

ภาพที่ 2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับลด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรคของวิทยาลัยฯ
จากรูปสรุปได้ว่า จากการแก้ไข ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรค จานวน 5 ประเด็น
ข้างต้นนั้น ในระดับสูงมาก (5) แล้วนั้นพบว่าผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ อยู่ในตาแหน่ง “รุกดาเนินการเอง”
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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
จานวน 18 แผน
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แผนปฏิบตั ิการด้านต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 18 แผน
แผนปฏิบตั กิ ารย่อย
วัตถุประสงค์
1.แผนปฏิบตั ิการด้านการจัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (5 ด้าน) และการประกันคุณภาพ

2.แผนปฏิบตั ิการด้านการวิจัย 1) เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ
2) เพื่อยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และ
นาไปสูก่ ารใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

3.แผนปฏิบตั ิการด้านการ
บริการวิชาการ

1) เพื่อให้ผรู้ ับบริการ โรงเรียน ชุมชนได้รับประโยชน์สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของชุมชน
2) เพื่อนาองค์ความรู้และประสบการณ์ จากการให้บริการวิชาการมา
บูรณาการในการเรียนการสอนหรือการวิจัย

4.แผนปฏิบตั ิการด้านการ
1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั ศึกษาและบุคลากรได้รับการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาให้มีทศั นคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม
5.แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

ตัวชีว้ ัด
1) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมหรือพัฒนาตามกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 80

2) ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นที่เกีย่ วข้องกับอัตลักษณ์

ร้อยละ 0.20

3) คะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมหรือพัฒนาให้กบั นักศึกษา

คะแนนเฉลีย่ 4.25

1) ร้อยละของผลงานวิจัยที่บรู ณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ
2) ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์และเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา

ร้อยละ 60

1) ร้อยละของผูร้ ับบริการได้รับประโยชน์ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
2) ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่นาองค์ความรู้ และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการที่บรู ณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย

ร้อยละ ≥70

1) ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรมีทศั นคติ ค่านิยม ความมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดี
งาม

ร้อยละ 85

ร้อยละของประเด็นความเสีย่ งที่ได้รับการควบคุมและลดระดับความเสีย่ งเทียบกับ
ประเด็นความเสีย่ งทั้งหมดที่กาหนดขึน้ ต่อปี
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ผู้จดั เก็บข้อมูล
นางสาวเบญจพร เติมสิน
นางสาววีรวรรณ เหลืองอร่าม

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

นางสาวอัญชา แดงทองดี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

นางสาวอัญชา แดงทองดี

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาววราลี พรหมปฏิมา

ร้อยละ ≥ 30

3) ร้อยละผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการนาไปใช้ประโยชน์ต่อผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ทั้งหมด

หน่วยงานสามารถกาหนดวัตถุประสงค์และตัวชีว้ ัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินได้เอง โดยให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย

6.แผนบริหารความเสีย่ งและ เพื่อให้หน่วยงานสามารถหาวิธีการจัดการกับความเสีย่ งเพื่อป้องกัน
การควบคุมภายใน
หรือลดความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้

ร้อยละ 40

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ร้อยละ 70

5

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันฯ นางสาวพัชรา กล้าหาญ

ร้อยละ 100

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันฯ นางสาวพัชรา กล้าหาญ

แผนปฏิบตั กิ ารย่อย
7.แผนการจัดการความรู้

ผู้รับผิดชอบ
ผู้จดั เก็บข้อมูล
วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด
ค่าเป้าหมาย
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันฯ นางสาวอัญชนา สอนแตง
กรณีที่หน่วยงานมีการดาเนินงานทั้งในบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบตั ิที่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยูใ่ นตัวบุคคล และ 1) ค้นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยูใ่ นตัวบุคคล ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง ผ่าน ข้อ 5 ของตัวบ่งชี้ 5.1
แหล่งเรียนรู้อนื่ ๆ ที่ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอนและการ และแหล่งเรียนรู้อนื่ ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
วิจัย รวมทั้งด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา พร้อมทั้งนามาจัดเก็บ
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อกั ษร
อย่างเป็นระบบและเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อกั ษร
และนามาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริง

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรนาแนวปฏิบตั ิที่ดีมาในการ
ปฏิบตั ิงานจริง
กรณีที่หน่วยงานมีการดาเนินงานเฉพาะบุคลากรสายวิชาการ
1) เพื่อค้นหาแนวปฏิบตั ิที่ดี (องค์ความรู้) จากที่อยูใ่ นตัวบุคคล และ
แหล่งเรียนรู้อนื่ ๆ ที่ครอบคลุมด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัย พร้อมทั้งนามาจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร

2) จานวนองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (องค์ความรู้)

2

1) ค้นหาแนวปฏิบตั ิที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยูใ่ นตัวบุคคล ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง
และแหล่งเรียนรู้อนื่ ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อกั ษร
และนามาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานจริง

ผ่าน ข้อ 5 ของตัวบ่งชี้ 5.1

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุ ลากรนาแนวปฏิบตั ิที่ดีมาในการ
ปฏิบตั ิงานจริง
8.แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพเอือ้ ต่อการดาเนินงานที่เน้นผลสัมฤทธิ์ และการก้าวสู่
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

2) จานวนองค์ความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (องค์ความรู้)

2

1) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
(ระดับความพึงพอใจ)

≥ 4.00

2) เพื่อให้บคุ ลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความทุ่มเทในการปฏิบตั ิงาน
และมีความผูกพันกับองค์กร
9.แผนปฏิบตั ิการด้านการ
พัฒนาบุคลากร

10.แผนปฏิบตั ิการด้านการ
ปรับปรุงภูมิทศั น์และ
สิง่ แวดล้อม

2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน
3) ระดับความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย (ระดับความผูกพัน)

1) เพื่อให้บคุ ลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ตาม 1) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
กรอบเวลาที่กาหนด
2) เพื่อให้ผบู้ ริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาให้เป็นผูน้ าทางวิชาการ 2) ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
และบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
3) ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะประจาสาย
งาน
4) ร้อยละของผูบ้ ริหารที่ได้รับการพัฒนาตามแผน
เพื่อให้ (ระบุชอื่ หน่วยงาน) มีอาคาร สถานที่ และสิง่ อานวยความ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรต่ออาคาร สถานที่ และสิง่ อานวยความสะดวก
สะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
ที่ (ระบุชอื่ หน่วยงาน) จัดให้
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นางสาวนฤมล รุ่งอินทร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นางสาวนฤมล รุ่งอินทร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นางสาวพัชรา กล้าหาญ

4
≥ 4.00
ร้อยละ ≥ 25
ร้อยละ ≥ 33
ร้อยละ ≥ 95
ร้อยละ ≥ 80
ระดับ ≥ 4

แผนปฏิบตั กิ ารย่อย
11.แผนปฏิบตั ิการด้านการ
จัดหารายได้

วัตถุประสงค์
ตัวชีว้ ัด
เพื่อจัดหารายได้จากการบริการวิชาการหรือการวิจัยในการสนับสนุน ร้อยละเฉลีย่ ของงบรายได้จากโครงการจัดหารายได้ด้านการบริการวิชาการและวิจัยต่อ
พัฒนาพันธกิจของหน่วยงาน
อาจารย์ประจา
รายได้ที่เกิดจากการจัดหารายได้ด้วยโครงการบริการวิชาการ

12.แผนปฏิบตั ิการด้านการ
ขับเคลือ่ นความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ

1) เพื่อให้คณะ / วิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 1) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรมโครงการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้าน
และดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ ง
การศึกษาและวิจัย
2) เพื่อให้คณะ / วิทยาลัยมีความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 2) จานวนเครือข่ายที่คณะ / วิทยาลัย มีการแลกเปลีย่ นบุคลากรและนักศึกษากับ
เครือข่ายต่างประเทศ
13.แผนปฏิบตั ิการด้านสร้าง 1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการแสวงหาความร่วมมือ 1) ระดับความสาเร็จของกระบวนการ/กลไกในการแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่าย
ความสัมพันธ์และเชือ่ มโยง กับเครือข่ายตามภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครือข่าย

14.แผนปฏิบตั ิการด้านการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

15.แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่
เอตทัคคะ

16.แผนปฏิบตั ิการด้านการ
จัดซือ้ จัดจ้าง
17.แผนปฏิบตั ิการด้าน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

ค่าเป้าหมาย
25,000 บาท/คน

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

นายนพปฎล อินยาศรี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ

นางสาวอัญชา แดงทองดี

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวเบญจพร เติมสิน
นางสาววีรวรรณ เหลืองอร่าม

≥ 500,000 บาท (หน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา)

ร้อยละ 80
1 เครือข่าย
ระดับความสาเร็จ 5

2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การมี 2) จานวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา (ระบุชอื่ หน่วยงาน)
5 เครือข่าย
ส่วนในการพัฒนาและเกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ของกลุม่ เครือข่าย 3) ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อ (ระบุชอื่ หน่วยงาน)
ร้อยละ 100
อย่
นรูปธรรม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
1) าเพืงเป็
่อประชาสั
มพันธ์การดานินงานของ (ระบุชอื่ หน่วยงาน)ในการ 1) ร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์ และการให้บริการที่ดีของ (ระบุชอื่ หน่วยงาน)
ร้อยละ ≥ 80
สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
2) จานวนกลุม่ เป้าหมายที่ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Social Media (กลุม่ นักศึกษา กลุม่ บุค≥ลากร
3 กลุและกลุ
ม่ เป้าหมาย
ม่ ศิษย์เก่า )
2) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กบั กลุม่ เป้าหมายต่างๆ โดยใช้
Social Media
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
1 หลักสูตร
1) เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสู่ 1) จานวนหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยสูก่ ารเป็นเอตทัคคะมีผลการตรวจ
ประเมินระดับดีขนึ้ ไป
การเป็นเอตทัคคะให้มีผลการประเมินที่ดีขนึ้
2) ร้อยละของหลักสูตรทั้งหมดที่ผ่านตามเกณฑ์ประกันคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. โดยได้
ร้อยละ ≥60.00
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรมีการพัฒนาคุณภาพให้
คะแนนไม่ต่ากว่าระดับ 3.01
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้และการพัฒนาประเทศ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
1) ร้อยละของรายการที่จัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด
ร้อยละ 80
1) เพื่อให้การดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กาหนด
1) ระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริการต่อการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับความพึงพอใจ≥ 3.51 รองคณบดีฝ่ายบริหาร
1) เพื่อให้การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กบั บุคลากร/
นักศึกษาที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้และปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งการจัด 2) จานวนฐานข้อมูลที่มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
1 ฐานข้อมูล
สิง่ อานวยความสะดวกให้พร้อมรองรับต่อการปฏิบตั ิงานทั้งของ
ผูบ้ ริหารและบุคลากร
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ผู้จดั เก็บข้อมูล

นางธัญลดา เลี้ยงอยู่
นางสาวเบญจพร เติมสิน
นายสุรศักดิ์ เพชรทอง
นางธัญลดา เลี้ยงอยู่
นายวสวัตติ์ จันทร์งาม

นางสาวพัชรา กล้าหาญ
นางสาวพัชรา กล้าหาญ
นายสุรศักดิ์ เพชรทอง

แผนปฏิบตั กิ ารย่อย
18. แผนปฏิบตั ิการงานการ
พัฒนาเอกลักษณ์

วัตถุประสงค์
1) เพื่อกาหนดแผน โครงการ/กิจกรรม ในการพัฒนาเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนนั ทา ประจาปีการศึกษา 2560
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการด้านการ
พัฒนาเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ประจาปี
การศึกษา 2560

ตัวชีว้ ัด
1) ระดับความพึงพอใจเกีย่ วกับการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย “เน้นความเป็นวัง”

2) จานวนฐานความรู/้ องค์ความรู้ที่เพิ่มขึน้ ในแหล่งเรียนรู้บริการ
วิชาการ
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ค่าเป้าหมาย
(ระดับ ≥ 4.51)

1 ฐาน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้จดั เก็บข้อมูล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาววราลี พรหมปฏิมา

ภาคผนวก 4
ประมวลภาพกิจกรรม
การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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ประมวลภาพกิจกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ภาคผนวก 5
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 16-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา
1. อาจารย์ ดร.พรพรรณ
2. อาจารย์ ดร.อุดมพร
3. อาจารย์ ดร.เปรมวดี
4. ผศ.ดร.บุญศรี
5. อาจารย์กันยา
6. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี
7. อาจารย์ ดร.สุจิตรา
8. อาจารย์วรุณศิริ
9. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์
10. ผศ.ลักขณา
11. อาจารย์วิภากร
12. อาจารย์ ดร.กนิษฐ์
13. อาจารย์ ดร.อัญชลี
14. ผศ.ดร.สุดประนอม
15. อาจารย์ ดร.กรรณิกา
16. อาจารย์เพ็ชรัตน์
17. อาจารย์จันทนา
18. อาจารย์อรทัย
19. อาจารย์สุมาลา
20. อาจารย์ขวัญฤทัย
21. นายนพปฎล
22. นายสุทธิพงษ์
23. นายอติกานต์
24. นายณัฐพงษ์
25. นางสาวอัญชา
26. นางธัญลดา
27. นางสาวนฤมล
28. นางสาวพัชรา
29. นางสาวเบญจพร

วรสีหะ
ยิ่งไพบูลย์สุข
คฤหเดช
กิตติโชติพาณิชย์
นภาพงษ์
เมธาพัฒนะ
อู่รัตนมณี
ปราณีธรรม
โชติศิริ
ยอดกลกิจ
สอนสนาม
โง้วศิริ
จันทาโภ
สมันตเวคิน
เจิมเทียนชัย
เตชาทวีวรรณ
แจ้งเจนเวทย์
รุ่งวชิรา
สว่างจิต
เสมพูน
อินยาศรี
โตกาญจนา
ทวีวงศ์อนันต์
งามกาญจนรัตน์
แดงทองดี
เลี้ยงอยู่
รุ่งอินทร์
กล้าหาญ
เติมสิน

68

ภาคผนวก 6
บันทึกข้อความ

69

