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วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี
เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจหลักใน
การผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถ ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของ
ประเทศ วิท ยาลั ย ฯ ได้จัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มคี วามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับนโยบายด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ
ของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ
เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของวิ ท ยาลั ย ฯ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ และมี ก ารบริ ห ารจั ด การองค์ ก รที่ มี
ประสิทธิภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) วิทยาลัยฯ ได้ทาการศึกษา
สภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นท้าทายด้านต่างๆที่ วิทยาลัยฯ ต้องเผชิญ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ได้แก่ 1) Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการทางานหรือ
โครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 2) Strategy (กลยุทธ์) มีการกาหนดกลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 3) System (ระบบ) ระบบการทางานเป็นอย่างไร มี
จุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 4) Skill (ความชานาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชานาญมากน้อยเพียงใด มี
ทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 5) Staff (บุคลากร) บุคลากรมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมี
จานวนเพียงพอหรือไม่ 6) Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมี ประสิทธิภาพหรือไม่ และ 7)
Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทาให้องค์กรเข้มแข็งหรือ
อ่อนแอ ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) ใช้กรอบการวิเคราะห์
ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST Model ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อวิทยาลัยฯ ได้แก่ 1) PPolitics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมือง 2) E-Economics เป็นการ
วิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ 3) S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคม
และ 4) T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และได้สารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ จากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ในประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ประเด็นโอกาส (Opportunities :
O) และประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) รวมทั้งมีการประเมินประเด็นปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงาน เพื่อวิเ คราะห์หาตาแหน่งยุ ท ธศาสตร์ของวิท ยาลัย ฯ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อที่วิท ยาลัย ฯจะได้ป รับ
ตาแหน่งยุทธศาสตร์ โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และการบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไป
ตาม ที่รัฐธรรมนูญกาหนด ประเทศไทยจึงได้ดาเนินการปฏิรูประบบสุขภาพและได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีเปูาหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับ บริการสุขภาพอย่าง
ทั่วถึ งและเท่าเทียมกั น ซึ่งการที่จะบรรลุ ตามเปู าหมายนั้นได้จะต้องมีบุ คลากรด้านสุข ภาพเพื ่อ ให้บ ริก ารทาง
สาธารณสุขให้มีจานวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบาย
ของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอภาค
ของประชาชน ในการได้รับการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ประเทศต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน การพัฒ นาหลัก สูต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยคณะกรรมการมีหน้าที่วางแผนและกาหนดทิศทางในการเปิดสอนสาขาพยาบาล
ศาสตร์ และด าเนิน โครงการจัด ตั้ งวิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ขภาพจัด ท าหลัก สู ตร ด าเนิ นการในเรื่องต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้ องเพื่ อให้ การเปิ ดสอนและการจั ดตั้ งวิ ทยาลั ยพยาบาลและสุ ขภาพ เป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมวิพากษ์หลักสูตร โดยกรรมการ
ผู้ท รงคุ ณวุ ฒิ จากนั้ นร่า งหลั ก สู ตรพยาบาลศาสตรบั ณฑิต ได้ผ่ านการพิ จารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบหลัก สูต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2550 และอนุมัติการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2550 ใน
การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ต่อมาสภาการพยาบาล มีมติ
ให้การรับรองสถาบันวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และให้ความเห็นชอบหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเริ่มเปิด
สอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นปีแรก โดยรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก จานวน 80
คน
- ปีที่เปิดดาเนินการหลักสูตรครั้งแรก : ปีการศึกษา 2550
- หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอนในปัจจุบัน :
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555 ( ใช้กับนักศึกษารหัส 56-60)
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561 ( ใช้กับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป)
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1.2 โครงสร้างหน่วยงาน
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1.3

โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

3

1.4 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2559
2560
2561
1
1
1

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

1

1

1

1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2559
ปกติ พิเศษ รวม
475
475
475
475

ปีการศึกษา 2560
ปกติ พิเศษ รวม
470
470
470
470

ปีการศึกษา 2561
ปกติ พิเศษ รวม
480
480
480
480

ปีการศึกษา 2560
ปกติ พิเศษ รวม
107
107
107
107

ปีการศึกษา 2561
ปกติ พิเศษ รวม
120
120
120
120

1.4.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2559
ปกติ พิเศษ รวม
117
117
117
117

1.4.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
ปีการศึกษา

2559
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.43

การมีงานทา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขนั้ ต่าของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

2560
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.52

2561
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.57

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
จานวน
สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2560
ผลงาน
26
26

นาไปใช้
26
26

4

ปีงบประมาณ 2561
ผลงาน
44
44

นาไปใช้
44
44

ปีงบประมาณ 2562
ผลงาน
26
26

นาไปใช้
25
25

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จานวนโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
6
23
5
6
23
5

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

1.4.7 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2560
2561
2562
4
4
4
4
4
4

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

1.4.8 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
หน่วยงาน
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

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

ปีงบประมาณ 2561
ตรี โท เอก รวม
11
5
16
11
5
16

ปีงบประมาณ 2562
ตรี โท เอก รวม
10 5
15
10 5
15

สายวิชาการ
หน่วยงาน
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2560
อ. ผศ. รศ. รวม
39 4
3
46
39 4
3
46
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ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2562
อ. ผศ. รศ. รวม อ. ผศ. รศ. รวม
42 8
3 53 39 11 3 53
42 8
3 53 39 11 3 53

1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1. วิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2 วิทยาลัยฯ รวบรวมและสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในและปัจจัย
มิถุนายน-กรกฎาคม 2562
ภายนอกและวิเคราะห์ และสรุปปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. วิทยาลัยฯ สารวจเพื่อประเมินค่าคะแนนน้าหนักของปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอกและวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel
4. วิทยาลัยฯ จัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เฉพาะ
15-30 กรกฎาคม 2562
แผ่น A3) ให้กับกองนโยบายและแผน
5 วิทยาลัยฯ บันทึกคาของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงิน
5-9 สิงหาคม 2562
รายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบ ERP
6. กองนโยบายและแผนดาเนินการตรวจสอบและประสานกับหน่วยงาน เพื่อ
13-15 สิงหาคม 2562
ปรับแก้คาของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
7. วิทยาลัยฯ จัดทาเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2561) และ
15-30 สิงหาคม 2562
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. วิทยาลัยฯ จัดส่งเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2561) และ 30 สิงหาคม-6 กันยายน 2562
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับหน่วยงาน ให้กับกอง
นโยบายและแผนตรวจสอบ พร้อมประสานให้หน่วยงานปรับแก้
9. วิทยาลัยฯ ทาบันทึกขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –
6-30 กันยายน 2562
2561) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระดับหน่วยงาน
จากคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ และอธิการบดี
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
Structure (โครงสร้าง) มีโ ครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้ างการจัดองค์ก รในระดับ ต่างๆ
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)
เพื่อนาผลการวิ เ คราะห์ไ ปใช้ ใ นการระบุสถานการณ์ที่เ ป็น โอกาส (Opportunities) และภั ย คุก คาม
(Threats) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST
Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี
ผลกระทบกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี ่อวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
S1
92

%
3.48

S2

71

2.69

S3

70

2.65

S4

60

2.27

S5

52

1.97

S6

52

1.97

S7

49

1.86

ประเด็นจุดแข็ง
1 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีท่ชี ัดเจน
- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
- ผลการปฏิบัตงิ านดีข้นึ กว่าปีท่ผี ่านมา
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทาให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คล่องตัว
6 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี
การทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีข้นึ
- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผรู้ ับบริการมี
ความพึงพอใจเพิม่ ขึน้
- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทาให้การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่จดั ขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจานวนมาก
2 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชานาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ทีม่ ีการจัดการเรียนการ
สอน
- มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
3 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรูท้ ี่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน
10 มหาวิทยาลัยมีช่อื เสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา
- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจาปี 2557 จากการจัดอันดับของ Webometrics
Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ทาให้มีผสู้ นใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีท่ผี า่ นมา
9 มีทาเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทศั น์ที่ดี
- มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอานวยความสะดวกใน
การทางาน
- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอือ้ ต่อการกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและ
บุคลากร
11 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ทา้ ทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดาเนินงาน
ของวิทยาลัยฯ อย่างจริงจัง
- ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีวิสัยทัศน์ทา้ ทายในการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯไปสู่
8

ลาดับ คะแนน

%

S8

44

1.67

S9

35

1.33

S10

26

0.98

ประเด็นจุดแข็ง
ความสาเร็จได้
- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ อย่างจริงจัง ทา
ให้วทิ ยาลัยฯ ได้รับการยอมรับ
4 มีระบบการดาเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี
- มีระบบบริหารจัดการที่เอือ้ ต่อการดาเนินงานด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่
สังคม ทาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจยั และการบริการวิชาการเพิ่มขึน้ จากปี
ที่ผา่ นมา
- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
แก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาทีช่ ัดเจน
- มีการดาเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนและท้องถิ่น
- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีมีประสิทธิภาพส่งผลให้
มีผลงานการวิจัยเพิม่ มากขึ้น
8 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอี ัตลักษณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
- ผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ ส่งผลให้
บัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึ้น
12 มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มโี อกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ และมีการพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ ทาให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงานดีขนึ้
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งในระดับทีส่ ูงขึน้ ทาให้เกิด
กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (6 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
W1
170

%
6.44

ประเด็นจุดอ่อน
15 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพนื้ ที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาให้ไม่สามารถ
บริการได้อย่างเต็มที่
- มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานทีค่ ับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้
ค่าใช้จา่ ยในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง

9

ลาดับ คะแนน
W2
111

%
4.20

W3

77

2.92

W4

77

2.92

W5

71

2.69

W6

49

1.86

ประเด็นจุดอ่อน
16 บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย
19 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะ
ภาวะผู้นา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
17 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยงั มีขอ้ จากัด
- ยังไม่มหี ลักสูตร 2 ภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติ
- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการบริหาร
งบประมาณแผ่นดิน
- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับนานาชาติ
ยังมีน้อย
14 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
- การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีนอ้ ย ทาให้ได้รบั
ทุนอุดหนุนจากเอกชนมีนอ้ ยด้วย
- การนาผลงานวิจยั ไปสู่การจดสิทธิบตั ร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อย
และต้องใช้ระยะเวลานาน
18 ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์และเผยแพร่มนี ้อย
- ผลงานวิจัยของอาจารย์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยังมีจานวน
น้อย
- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพมิ พ์ในฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ ISI มีน้อย
มาก

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
O1
133
O2

126

%

5.04
4.77

ประเด็นโอกาส
30 ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ
21 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรูแ้ บบ E-learning
- เทคโนโลยีท่ที ันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัตงิ าน และการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ
ไร้ขีดจากัด

10

ลาดับ คะแนน

%

O3

92

3.48

O4

83

3.14

O5

51

1.93

O6

36

1.36

O7

34

1.29

O8

27

1.02

ประเด็นโอกาส
- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิด
การบูรณาการ
ความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
20 เทคโนโลยีทนั สมัยขึน้ เอื้ออานวยต่อการบริหารงาน
- เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทาให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่
หน่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึ้น
- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีท่ที ันสมัยขึน้ ช่วยลดความซับซ้อน และขัน้ ตอนในการ
ทางาน ส่งผลให้บุคลากรทางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
28 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยทีม่ ี
ค่าใช้จา่ ยต่ากว่า
24 นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือ
ทางการศึกษามากขึ้น
- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้มโี อกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการ
ขยายความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบ้านมากขึ้นและทาความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น
- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึน้ จากการเปิดอาเซียน
23 รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากาลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาที่ขาด
แคลน
32 นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทาให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึน้ ส่งผลให้
บุคลากรมีคุณภาพชีวติ ที่ดีขนึ้
26 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิง
วิชาการจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการ และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึน้
- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้เกิด
การบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่
ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน
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ลาดับ คะแนน
O9
24

O10

24

%

0.91

0.91

ประเด็นโอกาส
39 การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ติดต่อแลกเปลีย่ นข้อมูลความรูเ้ กิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการ
สอน การทาวิจัยและบริการวิชาการได้มากขึน้
35 มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทาให้นักศึกษา
เดินทางมาเรียนอย่างสะดวก

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
T1
135

%

5.11

T2

96

3.64

T3

87

3.30

T4

67

2.54

ประเด็นภัยคุกคาม
44 สถาบันการศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในทุกมิต-ิ สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่ว
ทุกภูมิภาค
- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้หน่วยงานประสบ
กับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่กาหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้
ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางมากยิง่ ขึน้ เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนือ้ หา
และเชิงพืน้ ที่สง่ ผลให้มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมือ่ เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ภายในประเทศ
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้
ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศมีมากขึน้ เป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึง่ ใน
ตัวเลือก
54 นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ นื้ ฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่า
46 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก
สถานศึกษาให้ผเู้ รียน
48 แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิด
ลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูส้ ูงอายุเพิ่มขึน้
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ลาดับ คะแนน
T5
64

%

2.42

T6

59

2.23

T7

55

2.08

T8

42

1.59

T9

23

0.87

T10

21

0.80

ประเด็นภัยคุกคาม
43 กฎระเบียบรัฐบาลเปลีย่ นแปลงบ่อย- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ
ของ สกอ. มีการเปลีย่ นแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่
ต่อเนื่องส่งผลให้วิทยาลัยฯ ไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา
55 การเปลีย่ นแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทาให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน
42 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงทาให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคง
ทางการเมือง ทาให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนือ่ งไม่สามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติได้
- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ
- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศทาให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาดความ
น่าเชื่อถือ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง
41 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจากัด ทาให้การพัฒนาล่าช้า
- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจากัดทาให้เกิดการพัฒนาที่ลา่ ช้า
ขาดความทันสมัย
- ขาดแหล่งรายได้ท่มี ั่นคงทีน่ ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึง
เกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์"
45 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่
ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ และวิทยาลัย
49 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า
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2.3 ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.3.1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในปัจจุบัน

ภาพที่ 1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ปัจจุบัน
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรค จานวน 5 ประเด็น ดังนี้
ลาดับที่ W1 ข้อ 15 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (5 คะแนน)
- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาให้ไม่สามารถบริการได้อย่างเต็มที่
- มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนและการบริหารจัดการสูง
ลาดับที่ W2 ข้อ 16 บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (4
คะแนน)
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
การเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย
ลาดับที่ T1 ข้อ 44 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น (4 คะแนน)
ลาดับที่ T2 ข้อ 54 นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พื้นฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่า (4
คะแนน)
ลาดับที่ T3 ข้อ 46 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก
สถานศึกษาให้ผู้เรียน (4 คะแนน)
- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในทุกมิติ
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- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค
- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้
ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิด
ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย
ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้
การแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตาม
ตัว ผูบ้ ริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก
2.3.2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ท่ปี รับปรุงแล้ว

ภาพที่ 2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับลดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรคของวิทยาลัยฯ
จากรูปสรุปได้วา่ จากการแก้ไข ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรค จานวน 5 ประเด็นข้างต้นนั้น
ในระดับคะแนนสูงแล้วนั้น พบว่าผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อยู่ใน
ตาแหน่ง “เร่งขยายงาน”
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2.4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดขี องสังคม
(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” ผูบ้ ริหารเก่งและดี
รับผิดชอบต่อสังคม ทาดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล
A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และนาไปใช้
ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม และ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีครูที่เป็นต้นแบบในการคิดดีและทาดี
จุดประสงค์ (Purpose)
1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ ป็นเอตทัคคะ (Graduates with concentration on niche academic)
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิด สร้างสรรค์ (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
ประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้ นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มแี นวโน้มเป็นนานาชาติ
มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิจัย (To Conduct Research) มุ่งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่เป็นเอตทัคคะ ที่
สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย
ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริการวิชาการ (To Provide Academic Services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ ที่
ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To Conserve Arts and Culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ
และวั ฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ย กย่องและชื่นชมของ
มนุษยชาติ
ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า (Produce Graduates with Front Row Quality)
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม (Provide Academic Services and
Transfer Technology to Communities and International Society)
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สืบสานความเป็น
ไทย (Conserve and Develop Services Provision as the Center for Arts and Culture Service Center and
Sustain the Thainess)
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ (Conduct Research, Create Innovation and Develop
Knowledge for Society)
5) เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ค วามคล่ อ งตั ว ในการบริ ห ารจั ด การ
และเน้ น ให้ เ ครื อ ข่ า ยมี ส่ ว นร่ ว ม
(Employ Modern Management System for Versatility with Concentration on Network Participation)
เสาหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “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)
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ก าหนดนโยบายในการบริห ารและพั ฒนามหาวิท ยาลัย เพื่อ ให้ ก ารด าเนิน งานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่ง รัด และสร้า งกระบวนการและกลไกการพัฒ นาคณาจารย์และบุ คลากรทุ ก คนให้ ก้าวไปสู่
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
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน
วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ ละบุคลากร
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ่งในศาสตร์ที่สาเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
6) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่
ศึกษา
3. นโยบายด้านการวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
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3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ
สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบู รณาการกับการเรียนการ
สอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับ สนุน ให้มี ก ารสร้ างเครือ ข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ย นเพื่ อการอนุรัก ษ์และเผยแพร่ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)

ภาพที่ 3 เปูาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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เปูาหมายที่ 1 : สร้างเอตทัคคะเพื่อให้ได้รับการยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามอัตลั ก ษณ์ของมหาวิทยาลั ย เป็นที่ยอมรับของผู้ใ ช้บัณฑิต เพื่อสู่ก ารเป็นเอตทัคคะที่ได้รับ การยอมรับ ใน
ระดับชาติและนานาชาติ
เปูาหมายที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ วิจัย เพื่อการบริการวิชาการ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะผลิตผลงานทาง
วิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เพื่อการบริการวิชาการ
แก่สังคม
เปูาหมายที่ 3 : สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิดความสัมพันธ์ที่ดี
กับมหาวิทยาลัย
เปูาหมายที่ 4 : สร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ : มหาวิทยาลัยมุ่งที่จะพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ได้ น ายุ ท ธศาสตร์ ต ามกรอบแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574)
มาจัดทาเป็นแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ มีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s
Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct
Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship to
Link Local to Network)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International Recognition)
ทั้งนีม้ หาวิทยาลัยได้กาหนดเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักและตัวชีว้ ัดความสาเร็จของแต่ละยุทธศาสตร์
มีดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน มีเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ
ผลิตบั ณฑิตที่ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต และสังคมเพื่อสู่การเป็น
เอตทัคคะที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของยุ ท ธศาสตร์ คื อ 1. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งหรื อ ยอมรั บ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 2. ระดับคะแนนคุณภาพของบัณฑิต ปริญญาตรี โท เอก ตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 3. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาและการประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ปี และ 4. คะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพภายในประจาปี
ยุท ธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่ก ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีเ ปูาประสงค์เ ชิง
ยุทธศาสตร์หลักคือ ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของแหล่งทุน เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้เพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวชี้วั ดความส าเร็จของยุ ทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย 2. ร้อยละผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 3. ร้อยละผลงานของ
นักศึกษา และผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 4.
ร้ อ ยละผลงานวิ จั ย งานนวั ต กรรมหรื อ งานสร้ า งสรรค์ ไ ด้ รั บ การน าไปใช้ ป ระโยชน์ ต่ อ ผลงานวิ จั ย หรื อ งาน
สร้างสรรค์ทั้งหมด 5. จานวนผลงานวิจัย งานนวัตกรรมหรืองานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร 6.
จานวนองค์ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในแหล่งเรียนรู้ /ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อ บริการวิชาการ 7. จานวนผู้มาเยี่ยมชมแหล่ง
เรียนรู้ 3 ศิลป์ รัตนโกสินทร์หรือพิพิธภัณฑ์พระวิมาดาเธอฯ 8. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับ (สินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว) 9. จานวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามาให้ความรู้ และร่วม
พัฒนาแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน 10. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้น
เกณฑ์ความยากจนและ/หรือ ยกระดับรายได้ครัวเรือน 11. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการน้อมนาพระ
ราโชบายด้านจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการสู่การปฏิบัติในพื้นที่
บริการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 12. จานวนตาบลที่ได้ดาเนินการพัฒนาระบบข้อมูลตาบลของจานวนตาบลที่มีใน
แต่ละจังหวัด ในปีที่ 1 13. จานวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัย 14. จานวนผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะ
อาชีพเพื่อสร้างรายได้ 15. ร้อยละของผู้เข้าอบรมนาความรู้ไปใช้ ประโยชน์ในการเพิ่มรายได้ 16. เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย 17. จานวนเครือข่ายด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่มี
ความร่ ว มมื อกั บ เครื อข่ า ยจากภาคอุ ตสาหกรรม ภาครัฐ หรื อภาคบริ ก าร 18. จานวนผลงานวิ จั ย หรื องาน
สร้ า งสรรค์ ที่ ไ ด้ ร่ ว มมือ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม ภาครั ฐ หรื อ ภาคบริ ก ารในระดั บ ชาติ หรื อ ระดั บ นานาชาติ ต่ อ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด และ 19. จานวนผลงานวิจัย นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่นาไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น มีเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก
คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ของยุ ท ธศาสตร์ คื อ 1. ร้ อ ยละของเครื อ ข่ า ยที่ มี ผ ลผลิ ต ที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อมหาวิท ยาลั ย 2. จานวนเครือข่ ายที่มีส่วนร่ว มในการพัฒนามหาวิท ยาลัย 3. ร้ อยละของเครือข่า ย
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ความร่ ว มมื อ ในประเทศที่ มี ก ารด าเนิ น การ 4. จ านวนเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
กับองค์กรภาครัฐ และเอกชน และ 5.ร้อยละของเครือข่ายต่างประเทศที่มกี ารจัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ มีเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลักคือ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในที่ตอบสนองต่อความเป็นนานาชาติ และสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์คือ 1. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย 2. ร้อยละของงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์
และนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย 3. ร้อยละของการรับรู้
ภาพลักษณ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัย และ 4. จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ/นักศึกษาแลกเปลี่ยน โดย
แผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สามารถสรุปเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุท ธ์ และ
โครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจานวนเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์
จานวน
ยุทธศาสตร์
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
2) สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
4) ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น
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เปูาประสงค์
เชิง
ยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ัด

9
11

25
26

22
15

25
24

5
5
30

8
6
65

10
6
53

9
6
64

แผนงาน/ โครงการ
กลยุทธ์ /กิจกรรม

ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึก ษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
3.2 พันธกิจ (Mission)
1) ผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและ
ด้านการปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดาเนินชีวิต มี
ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทางานในระดับสากล และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
2) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน และสากล
3) บริการวิชาการและชุมชน ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการ
พยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนาและเครือข่ายการดูแล ส่งเสริ มสุขภาพ ปูองกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่
ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อ
ดาเนินชีวติ และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) จัด บริก ารวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผ ลงานวิชาการทางด้า นการพยาบาล
และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

3.4 เสาหลัก (Pillar)
ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นาสังคม
( Wisdom Faith and Social Leadership )
3.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส
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(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition)
3.6 อัตลักษณ์ (Identity)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบ ัติก ารพยาบาล สามารถนาความรู้ม าใช้ใ นการปฏิบ ัติ มีคุณ ธรรมพัฒ นาตนเองให้ มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรูข้ องวิชาชีพให้แก่ผอู้ ื่นได้
จิตสาธารณะ หมายถึง บัณ ฑิตที่มีคุณธรรม จริย ธรรม รู้จัก แบ่งปัน ช่ว ยเหลือผู้อื่น มุ่ง ทาความดีที่
เป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล”
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็น
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 โดยเฉพาะศิ ล ปวั ฒ นธรรมกรุ ง
รัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ ที่ทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย
S = Smart Students : มีนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ และมี
บุคลิกภาพดี
M = Smart Management : มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหาร
จัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล
A = Smart Academic : มีบุคลากรในองค์กรที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด
สร้างสรรค์ และสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้
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R = Smart Research : บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการทาวิจัย และ/หรือนาผลการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติงานและต่อองค์กร
T = Smart Technology & Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึก ษาทั้งในด้านทัศนคติและการ
ดารงตน
3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสูก่ ารยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
แผนที่ยทุ ธศาสตร์วทิ ยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2560-2564
วิ ย น :
น กิจ :

CNHSSRU
ระเดนย

า ร

เ า ระ เ ิ
ระ ิ ิ ล

เ า ระ

เ ิ
า การ
ริก าร

เ า ระ เ ิ
ระ ิ ิ า

เ า ระ เ ิ การ
นา การ

นาม าวิ ยาลย เ นเ
ย ยน

ะ ยา

1.1 วิทยาลัยฯ เอตทัคคะที่มีความยั่งยืน และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

1.2 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
เปนที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคม และมีทักษะที่จ าเปนในศตวรรษที่ 21

1.3 มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการการจัดการเรียนสอนที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.4 หลักสูตรมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

1.5 บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
1.6 บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้รับบริการ และทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
1.7 มหาวิทยาลัยมีการประยุกต์ใช้หลักปรัช าของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒ นาและเกิดธรรมาภิบาล
1.8 มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่รองรับการดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
1.9 มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์
เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

รา ล านวิ าการ การยกระด มิ
ิน ยา ย ยน

า

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับ การตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับ ชาติ หรือนานาชาติ
2.2 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับ การนาไปใช้ป ระโยชน์และ
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
2.3 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท ี่ยื่นจดอนุสิท ธิบ ัตร หรือ
สิท ธิบ ัตร

2.4 มหาวิทยาลัยเปนศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และ
บริการทางวิชาการแก่ชมุ ชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความให้
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
2.5 มหาวิทยาลัยมีงานวิจ ัยที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของแหล่งทุน
2.6 งานวิจ ัยหรืองานสร้างสรรค์ มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน และ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติตามเกณฑ์คุณภาพ
2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.8 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้มาตรฐาน
สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2.9 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการด้านการทานุบารุง
ศิลปะวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

2.10 อาจารย์และนักวิจยั มีศักยภาพในการริเริม่
สร้างสรรค์ งานวิจ ัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

รา วาม ม น เ ม ย เ ร าย ละ
ิน

ยายการยกย ระด นานา า ิ

3.1 เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย

4.1 มหาวิทยาลัยเปนที่รู้จ ักและยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
4.2 ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

3.2 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับเครือข่ายและ
ท้องถิ่นที่หลากหลาย
3.3 มหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ

4.3 นักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา

3.4 มหาวิทยาลัยมีกระบวนการ กลไกในการแสวงหา
ความร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรวิชาชีพ ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า และ
ต่างประเทศ

4.4 ระบบบริหารจัดการภายในที่สามารถตอบสนองต่อ
ความเปนนานาชาติ

3.5 มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่าย
สาหรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

4.5 มหาวิทยาลัยมีการใช้เทคโนโลยีและเครือ่ งมือต่าง
ของ Social Media ที่ทันสมัยในการสร้างภาพลักษณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

แนวทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

มิตปิ ระสิทธิผล
1.1
มหาวิทยาลัย
เอตทัคคะที่มี
ความยั่งยืน
และได้รับการ
ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

1.1.1 คะแนนเฉลี่ย
การประกัน
คุณภาพภายใน
ประจาปี

คะแนน
เฉลี่ย

4.52

N/A

≥4.20

≥4.25

≥4.35

≥4.35

≥4.35

1.1.2 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับ
การยกย่องหรือ
ยอมรับใน
ระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ

ร้อยละ

0.86

N/A

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

≥0.50

ระดับ
คะแนน

4.67

4.57

≥4.30

≥4.30

≥4.35

≥4.35

≥4.35

พิจารณาจาก
ข้อมูลย้อนหลัง
3 ปี (25592561) มี
ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31
พิจารณาจาก
ข้อมูลย้อนหลัง
2 ปี (25602561) มี
ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.41

1.1.1.1 พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรด้วยระบบคุณภาพ

โครงการประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

รองคณบดี
ฝุายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

ฝุายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษาส่ง
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เข้าประกวด
ในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการ
ส่งเสริมผลงาน
นักศึกษาสู่การ
ประกวดใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

รองคณบดี
ฝุายกิจการ
นักศึกษา

ฝุายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

พิจารณาจาก
ข้อมูลย้อนหลัง
3 ปี (25602562) มี
ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.53

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการ
การสอนด้วยนวัตกรรม
ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพใน
การสร้างทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21

โครงการจัดการ
เรียนการสอน
สวนสุนันทา 4.0
(SSRU 4.0)

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุายวิชาการ

มิตคิ ุณภาพบริการ
1.2 บัณฑิตมี
คุณภาพ
ตามอัตลักษณ์
ของ
มหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับ

1.2.1 ระดับ
คะแนนคุณภาพ
ของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท
เอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
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ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคม และ
มีทักษะที่
จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21

ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
1.2.2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานทา
และประกอบ
อาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ร้อยละ

92.24

96.91

≥88.00

≥88.00

≥91.00

≥91.00

≥91.00

พิจารณาจาก
ข้อมูลย้อนหลัง
3 ปี (25602562) มี
ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 96.38

คะแนน
เฉลี่ย

4.61

2.78

≥4.25

≥4.25

≥4.45

≥4.45

≥4.45

พิจารณาจาก
ข้อมูลย้อนหลัง
3 ปี (25602562) มี
ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.96

1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ
ประสงค์

ร้อยละ

-

N/A

-

-

≥50.00

≥50.00

≥50.00

เป็นตัวชีว้ ัด
ใหม่เชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณาจาก
ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
หรือข้อมูลที่
ใกล้เคียง

1.3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สาขาวิชาบ่มเพาะและเสริม
ความรู้ ทักษะให้กับนักศึกษาใน
การสร้างผลงาน เข้าร่วม
ประกวดในเวทีระดับชาติหรือ
นานาชาติ

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝุายกิจการ
นักศึกษา

ฝุายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดี
ฝุายกิจการ
นักศึกษา

ฝุายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรรม

มิตปิ ระสิทธิภาพ
1.3
มหาวิทยาลัยมี
การบูรณาการ
การจัดการ
เรียนสอน
ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สร้าง
คุณลักษณะ
บัณฑิต
ที่พงึ ประสงค์
สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์
ของ
มหาวิทยาลัย

1.3.1 คะแนน
เฉลี่ยความพึง
พอใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรม
การส่งเสริม หรือ
พัฒนาให้กับ
นักศึกษา
1.3.2 ร้อยละของ
สาขาวิชาที่ส่งผล
งานของนักศึกษา
เข้าประกวด
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โครงการพัฒนา
นักศึกษาตาม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึ
ประสงค์และอัต
ลักษณ์สวนสุนัน
ทา
โครงการปั้น
นักศึกษาสู่เวที
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

1.4 หลักสูตรมี
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

หน่วย
นับ

1.3.3 ร้อยละของ
ผลงานวิจัย
นักศึกษาที่ผา่ น
การนาเสนอจาก
การจัด Miniconference

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

ร้อยละ

-

N/A

-

-

≥60.00

≥60.00

≥60.00

1.3.4 จานวน
ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาที่ได้
นาเสนอในระดับ
นานาชาติ

ผลงาน

-

N/A

-

-

2

2

2

1.4.1 จานวน
สาขาวิชา
เอตทัคคะที่มี
คะแนนประเมิน
ตั้งแต่ 60 คะแนน
ขึน้ ไป

สาขาวิชา

-

N/A

-

-

1

1

1

ตัวชี้วัด
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แนวทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย
เป็นตัวชีว้ ัด
ใหม่เชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณาจาก
ศักยภาพ
ของมหาวทิ
ยาลัยหรือ
ข้อมูลที่
ใกล้เคียง
เป็นตัวชีว้ ัด
ใหม่ที่เป็นเชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณาจาก
ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยที่
ได้กาหนด
เปูาหมาย
หน่วยงานละ 2
ผลงาน
เป็นตัวชีว้ ัด
ใหม่ที่เป็นเชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณาจาก
ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
หรือข้อมูลที่
ใกล้เคียง

แผนงาน/ กลยุทธ์

1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การนาเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษาในระดับนานาชาติ

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของ
สาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถ
แข่งขันในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

โครงการ
นาเสนอ
งานวิจัย (Miniconference)
ของนักศึกษา

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ
รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝุายวิชาการ ฝุาย
พัฒนางานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

โครงการพัฒนา
นักศึกษาสู่การ
วิจัยในระดับ
นานาชาติ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ
รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ฝุายวิชาการ ฝุาย
พัฒนางานวิจัย
และบริการ
วิชาการ

โครงการพัฒนา
สาขาวิชาสู่
เอตทัคคะ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุายวิชาการ

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

หน่วย
นับ

1.4.2 จานวน
รายวิชาภาษาไทย
ที่มกี ารจัดการ
เรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ

1.4.3 ร้อยละของ
หลักสูตรที่จานวน
นักศึกษาไม่
เป็นไปตาม
แผนการรับได้รับ
การพัฒนา (ใช้
หลัก 3 ป. ปรับ
ปิด เปิด)
1.4.4 จานวน
หลักสูตรหรือ
รายวิชา Online

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

รายวิชา

-

N/A

-

-

1

1

1

ร้อยละ

-

-

-

-

-

80

80

หลักสูตร
หรือ
รายวิชา

-

-

-

-

-

1

1
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แนวทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย
เป็นตัวชีว้ ัด
ใหม่ที่เป็นเชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณาจาก
ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
หรือข้อมูลที่
ใกล้เคียง
เป็นตัวชีว้ ัด
ใหม่ที่เป็นเชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณาจาก
ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
หรือข้อมูลที่
ใกล้เคียง

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือเครือข่ายใน
การพัฒนาหลักสูตร
1.4.5.1 ปรับ ปิด เปิด หลักสูตรที่
จานวนผู้เรียนไม่เป็นไปตามแผน
รับ

โครงการบริหาร
หลักสูตรที่มี
คุณภาพ

1.4.6.1 การเปิดโอกาสการเรียนรู้
ไร้ขีดจากัด

โครงการการ
สนับสนุนการ
ผลิตสื่อการ
เรียนรู้ออนไลน์
โครงการจัดการ
เรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชา
โดยจะใช้งาน
ผ่านระบบ
MOOC
โครงการพัฒนา
ระบบการสอน

โครงการพัฒนา
ปรับปรุง
หลักสูตร ใช้
หลัก 3 ป. (ปรับ
ปิด เปิด)

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝุายบริหาร /
รองคณบดี
ฝุายวิชาการ /
รองคณบดี
ฝุายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุายบริหารงาน
บุคคล / ฝุาย
วิชาการ / ฝุาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุายวิชาการ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุายวิชาการ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุายวิชาการ

ฝุายวิชาการ

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ค่าเป้าหมาย
ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

แนวทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

e-Learning

มิตกิ ารพัฒนาองค์การ
1.5 บุคลากร
ทุกระดับมี
ความรู้ ทักษะ
และทัศนคติใน
การปฏิบัติงาน
ตลอดจนมี
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ

1.5.1 ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ร้อยละ

21.15

24.56

≥25.00

≥25.00

≥25.00

≥25.00

≥25.00

พิจารณาจาก 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ข้อมูลย้อนหลัง บุคลากรศึกษาต่อและเพิ่ม
3 ปี มีคา่ เฉลี่ย ตาแหน่งทางวิชาการ
เท่ากับ 20.31

โครงการเพิ่ม
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

รองคณบดี
ฝุายบริหาร /
รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุายบริหารงาน
บุคคล / ฝุาย
วิชาการ

1.5.2 ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

ร้อยละ

25.00

24.56

≥35.00

≥35.00

≥38.00

≥38.00

≥38.00

พิจารณาจาก
ข้อมูลย้อนหลัง
3 ปี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 24.27

โครงการศึกษา
ต่อในระดับที่
สูงขึน้

รองคณบดี
ฝุายบริหาร /
รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุายบริหารงาน
บุคคล / ฝุาย
วิชาการ

1.5.3 ร้อยละ
ของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา

ร้อยละ

-

100

≥95.00

≥95.00

≥98.00

≥98.00

≥98.00

- เป็นตัวชีว้ ัด
ใหม่ที่เป็นเชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณาจาก
ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
หรือข้อมูลที่
ใกล้เคียง

โครงการพัฒนา
บุคลากรสู่มือ
อาชีพ

รองคณบดี
ฝุายบริหาร

ฝุายบริหารงาน
บุคคล
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1.5.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมืออาชีพ

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.5.4 ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย

หน่วย
นับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

23.33

18.42

≥30.00

≥30.00

≥30.00

≥30.00

≥30.00
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แนวทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

- พิจารณา
1.5.4.1 พัฒนาศักยภาพด้าน
จากข้อมูล
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร
ย้อนหลัง 2 ปี
(2559-2560)
มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 22.31
ตั้งแต่
ปีงบประมาณ
2561
มหาวิทยาลัย
ได้มีเกณฑ์
คะแนน
มาตรฐานการ
ผ่าน
ภาษาอังกฤษ
(SSRU STEP)
ดังนีส้ าย
วิชาการ (ปี
61-62)
B1:60-69 (ปี
63-64)
B2:70-99สาย
สนับสนุน (ปี
61-62)
A2:50-59 (ปี
63-64)
B1:60-69

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ
ของบุคลากร

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝุายบริหาร

ฝุายบริหารงาน
บุคคล

ผลการดาเนินงาน
หน่วย
นับ

ค่าเป้าหมาย

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.6 บุคลากรมี
การปฏิบัติงาน
ที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของผูร้ ับบริการ
และทันต่อ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
1.7
มหาวิทยาลัยมี
การประยุกต์ใช้
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการ
พัฒนาและเกิด
ธรรมาภิบาล
1.8
มหาวิทยาลัยมี
อาคารสถานที่
และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่
รองรับการ
ดาเนินการตาม
พันธกิจได้
อย่างครบถ้วน

1.6.1 ร้อยละของ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
การปรับปรุงและ
พัฒนา

ร้อยละ

-

38.1

-

-

≥80.00

≥80.00

≥80.00

1.7.1 ระดับความ
เชื่อมั่นของ
บุคลากรต่อระบบ
บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิ
บาลของ
มหาวิทยาลัย

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

4.74

4.76

≥4.51

≥4.51

≥4.75

≥4.75

≥4.75

1.8.1 ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา/
บุคลากรที่มตี ่อ
อาคารสถานที่
และสิ่งอานวย
ความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย

ระดับ
ความพึง
พอใจ

4.40

4.28

≥4.51

≥4.51

≥4.55

≥4.55

≥4.55
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แนวทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

-เป็นตัวชีว้ ัด
ใหม่ที่เป็นเชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณาจาก
ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
หรือข้อมูลที่
ใกล้เคียง
พิจารณาจาก
ข้อมูลย้อนหลัง
3 ปี (25602562) มี
ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรมของ
กระบวนการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ

โครงการ
พัฒนา/ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

รองคณบดี
ฝุายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

ฝุายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไก
การกากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุน่
และคล่องตัว

โครงการกากับ
องค์การที่ดี

รองคณบดี
ฝุายบริหาร

ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป

- พิจารณา
จากข้อมูล
ย้อนหลัง 2 ปี
(2560-2561)
มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16*
มหาวิทยาลัยมี
ค่าคาดหวัง
ความพึงพอใจ
อยู่ที่ระดับมาก
ที่สุด

1.8.1.1 พัฒนาหรือปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้เอือ้ อานวยต่อการ
เรียนรู้และการบริหารงาน

โครงการพัฒนา
และปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการ
ปรับปรุง
กายภาพและภูมิ
ทัศน์ท่เี ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

รองคณบดี
ฝุายบริหาร

ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป

รองคณบดี
ฝุายบริหาร

ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป

1.8.1.2 พัฒนาและปรับปรุง
อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และภูมทิ ัศน์ท่เี ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ให้พร้อมสาหรับการ
จัดการเรียนการสอนและภารกิจ
อื่นๆ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.9
มหาวิทยาลัย
สามารถบริหาร
จัดการ
ทรัพย์สิน
สินทรัพย์เพื่อใช้
ในการปฏิบัติ
ตามภารกิจ

1.9.1 เงินรายได้
จากโครงการ
จัดหารายได้ด้าน
การบริการ
วิชาการและวิจัย
ต่ออาจารย์
ประจา

หน่วย
นับ

ปี 2561

บาท/คน

ค่าเป้าหมาย

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

29,811.32

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

94,751.00

33

แนวทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย
- พิจารณา
จากข้อมูล
ย้อนหลัง 3 ปี
(2559-2561)
แต่ด้วยการหา
รายได้มีปัจจัย
การจ้างที่ไม่
สามารถ
ควบคุมได้
และมีบาง
คณะ/วิทยาลัย
ไม่สามารถ
ดาเนินการได้
บรรลุ
เปูาหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ
อย่างเป็นระบบ

โครงการจัดหา
รายได้ด้วยการ
บริการวิชาการ

ผู้กากับดูแล

รองคณบดี
ฝุายบริหาร /
รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ
ฝุายวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน
ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ร้อยละ

45.65

31.54

43.51

≥30.00

≥30.00

≥40.00

≥40.00

≥40.00

ร้อยละ

96.00

60.61

96.15

≥60.00

≥60.00

≥62.00

≥62.00

≥62.00

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2.1 ผลงาน
วิชาการ วิจัย
และงาน
สร้างสรรค์
ได้รับการ
ตีพมิ พ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ
หรือนานาชาติ

2.1.1 ร้อยละ
ของผลงาน
วิชาการ วิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์ที่
ตีพมิ พ์ เผยแพร่
ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ต่ออาจารย์
ประจาและ
นักวิจัย

2.2
ผลงานวิจัย
งานนวัตกรรม
หรืองาน
สร้างสรรค์
ได้รับการ
นาไปใช้
ประโยชน์และ
ให้ชุมชน

2.2.1 ร้อยละ
ผลงานวิจัย งาน
นวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์
ได้รับการ
นาไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

แนว
ทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2.1.1.1
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
นาผลงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์
ของอาจารย์
ประจาและ
นักวิจัยให้
ได้รับการ
ตีพมิ พ์เผยแพร่
ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2.2.1.1
ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ถ่ายทอดองค์
ความรู้จาก
งานวิจัย ให้
เกิดประโยชน์
กับชุมชน
รวมทั้งบูรณา

โครงการ
ส่งเสริมการ
ตีพมิ พ์เผยแพร่
ผลงานวิจัย
ของอาจารย์
ประจาและ
นักวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ฝุายพัฒนา
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ

โครงการ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ได้
จากการวิจัย
และนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนา
ชุมชน

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ฝุายพัฒนา
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ

มิตปิ ระสิทธิผล
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พิจารณา
จากข้อมูล
ย้อนหลัง 3
ปี (25602562) มี
ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ
40.23 *
เกณฑ์
มาตรฐาน
สกอ.
กาหนดร้อย
ละ 30.00
พิจารณา
จากข้อมูล
ย้อนหลัง 3
ปี (25602562) มี
ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ
84.25

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

สามารถพึ่งพา
ตนเองได้

ทั้งหมด

2.3
ผลงานวิจัย
งานนวัตกรรม
หรืองาน
สร้างสรรค์ที่
ยื่นจด
อนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร

2.3.1 จานวน
ผลงานวิจัย งาน
นวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์
ที่ยื่นจดอนุ
สิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร

หน่วยนับ

ปี 2560

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

แนว
ทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การการสอน
ด้วยนวัตกรรม
ร่วมสมัย
ตอบสนอง
Thailand 4.0
ผลงาน

-

-

0

-

N/A

1

1

1

พิจารณา
จากข้อมูล
ย้อนหลัง 2
ปี (25602561) มี
ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ
0.00

2.3.1.1
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
นาผลงานวิจัย
งานนวัตกรรม
หรืองาน
สร้างสรรค์ให้
ได้รับการจด
อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร

โครงการ
ส่งเสริมการ
จดอนุ
สิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ฝุายพัฒนา
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ

องค์
ความรู้

1

1

1

1

1

≥1

1

1

นับจานวน
ฐานความรู้/
องค์ความรู้
ที่เพิ่มขึน้ ใน
แหล่งเรียนรู้
บริการ
วิชาการ
จากปีที่ผ่าน
มา จากจาน

2.4.1.1
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เพิ่มองค์
ความรู้ใน
แหล่งเรียนรู้

โครงการเพิ่ม
จานวนองค์
ความรู้ใน
แหล่งเรียนรู้

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ฝุายพัฒนา
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ

มิตคิ ุณภาพบริการ
2.4
มหาวิทยาลัย
เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้
และบริการ
ทางวิชาการ
แก่ชุมชน
โรงเรียน
วิสาหกิจชุมชน

2.4.1 จานวน
องค์ความรู้ที่
เพิ่มขึน้ ในแหล่ง
เรียนรู้บริการ
วิชาการ
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ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ค่าเป้าหมาย
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

กลุ่มอาชีพ
ผู้ประกอบการ
ใหม่
และท้องถิ่นให้
มีความให้
เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน
ตามศาสตร์
พระราชา
2.5
มหาวิทยาลัยมี
งานวิจัยที่
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของแหล่งทุน

วน 14
หน่วยงาน
โดยกาหนด
ให้แต่ละ
หน่วยงาน
เพิ่มจานวน
1
ฐานความรู้
หรือองค์
ความรู้
เนื่องจาก
เป็นเกณฑ์
มาตรฐาน
สกอ.จึง
ตั้งเปูาหมา
ยตาม
เกณฑ์
สกอ.

2.5.1 เงิน
สนับสนุน
งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ต่ออาจารย์
ประจาและ
นักวิจัย

- กลุ่ม
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

แนว
ทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

บาท/คน

51,369.7
6

162,712.1
4

58,901.9
8

≥50,00
0

≥50,00
0

≥50,00
0
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≥50,00
0

≥50,00
0

แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

2.5.1.1
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดหาแหล่งทุน
งานวิจัย
นวัตกรรม โดย
อาศัย
เครือข่ายจาก
ภาค
อุตสาหกรรม
ภาครัฐ หรือ
ภาคบริการ

โครงการ
จัดหาแหล่งทุน
งานวิจัยโดย
อาศัย
เครือข่าย
โครงการการ
วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนา
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการการ
วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
การสร้างองค์

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ฝุายพัฒนา
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ฝุายพัฒนา
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ฝุายพัฒนา
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

แนว
ทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ฝุายพัฒนา
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ความรู้พ้นื ฐาน
ของประเทศ
2.5.2 จานวน
เครือข่ายด้าน
การวิจัยและ
นวัตกรรมที่มี
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายจาก
ภาคอุตสาหกรร
ม ภาครัฐ หรือ
ภาคบริการ

เครือข่าย

-

-

-

-

-

-

-

1

2.5.3 จานวน
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ที่ได้ร่วมมือ
กับ
ภาคอุตสาหกรร
ม ภาครัฐ หรือ
ภาคบริการใน
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
ต่อผลงานวิจัย

ผลงาน

-

-

-

-

-

-

-

1
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- เป็น
ตัวชี้วัดใหม่
ที่เป็นเชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณา
จาก
ศักยภาพ
ของ
มหาวิทยาลั
ยหรือข้อมูล
ที่ใกล้เคีย
- เป็น
ตัวชี้วัดใหม่
ที่เป็นเชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณา
จาก
ศักยภาพ
ของ
มหาวิทยาลั
ยหรือข้อมูล
ที่ใกล้เคีย

โครงการการ
วิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
สร้างความมั่ง
คั่งทาง
เศรษฐกิจ

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

แนว
ทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

2.6.1.1 พัฒนา
ระบบ/กลไกใน
การดาเนินงาน
ด้านการวิจัย
งานนวัตกรรม
หรืองาน
สร้างสรรค์ให้
ได้มาตรฐาน

โครงการ
พัฒนาระบบ/
กลไกด้านการ
วิจัยและ
นวัตกรรม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ฝุายพัฒนา
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ

และงาน
สร้างสรรค์
ทั้งหมด

2.5.4 จานวน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่
นาไปใช้
ประโยชน์
เชิงพาณิชย์

ผลงาน

-

-

-

-

-

-

-

1

- เป็น
ตัวชี้วัดใหม่
ที่เป็นเชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณา
จาก
ศักยภาพ
ของ
มหาวิทยาลั
ยหรือข้อมูล
ที่ใกล้เคีย

2.6.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
การพัฒนา
ระบบ/กลไกใน
การดาเนินงาน
วิจัย งาน
นวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์

ระดับ
ความสาเร็
จ

-

5

N/A

5

5

5

5

5

เป็นตัวชีว้ ัด
เชิงคุณภาพ
(Milestone)
จะกาหนด
ค่าเปูา
หมายความ
สาเร็จอยู่ที่
ระดับ 5

มิตปิ ระสิทธิภาพ
2.6 งานวิจัย
งานนวัตกรรม
หรืองาน
สร้างสรรค์ มี
คุณภาพได้
ตามมาตรฐาน
และเป็นที่
ยอมรับใน
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ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2560

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ระดับชาติ
และนานาชาติ
ตามเกณฑ์
คุณภาพ

ที่ได้มาตรฐาน
และเป็นที่
ยอมรับ

2.7
วารสารวิชากา
รที่ได้รับการ
ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

2.7.1 จานวน
วารสารวิชาการ
ที่ได้รับการ
ยอมรับใน
ระดับชาติ

วารสาร

-

-

0

-

1

1

1

1

2.8
มหาวิทยาลัยมี
กระบวนการ
บริการ
วิชาการ ที่ได้
มาตรฐาน
สอดรับกับ
ความต้องการ
ของท้องถิ่น
และสังคม

2.8.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
การพัฒนา
ระบบการ
ให้บริการ
วิชาการแก่
สังคมตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่
กาหนด

ระดับ
ความสาเร็
จ

-

5

N/A

-

-

5

5

5

แนว
ทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

และเป็นที่
ยอมรับ
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เป็นตัวชีว้ ัด
เชิงปริมาณ
จะพิจารณา
จาก
ศักยภาพ
ของ
มหาวิทยาลั
ยหรือข้อมูล
ที่ใกล้เคียง
เป็นตัวชีว้ ัด
เชิงคุณภาพ
(Milestone)
จะกาหนด
ค่าเปูา
หมายความ
สาเร็จอยู่ที่
ระดับ 5

2.7.1.1
ยกระดับ
วารสารวิชากา
รให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน

โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพ
วารสารวิชากา
รสู่มาตรฐาน
และคุณภาพ
ทั้งระบบ

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ฝุายพัฒนา
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ

2.8.1.1 พัฒนา
ระบบการ
บริการ
วิชาการที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
และเป็น
ประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นและ
สังคม

โครงการ
พัฒนาระบบ
การบริการ
วิชาการ

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ฝุายพัฒนา
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ผลการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย

ปี 2560

ปี 2561

ระดับ
ความสาเร็
จ

-

-

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)
N/A

ร้อยละ

100.00

81.63

67.92

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2.9
มหาวิทยาลัยมี
กระบวนการ
ด้านการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรร
มที่ได้
มาตรฐาน เป็น
ที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
หรือนานาชาติ

2.9.1 การ
พัฒนาระบบ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่
กาหนด

แนว
ทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

เป็นตัวชีว้ ัด
เชิงคุณภาพ
(Milestone)
จะกาหนด
ค่าเปูา
หมายความ
สาเร็จอยู่ที่
ระดับ 5

2.9.1.1 พัฒนา
ระบบ/กลไกใน
การดาเนินงาน
ด้านทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้
ได้มาตรฐาน
และเป็นที่
ยอมรับ

กิจกรรม
ส่งเสริมการ
บารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม

รองคณบดี
ฝุายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรร
ม

ฝุายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรร
ม

≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 ≥80.00 พิจารณา
จากข้อมูล
ย้อนหลัง 3
ปี (25602562) มี
ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ
83.18

2.10.1.1
พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรหรือ
นักวิจัยให้มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
งานวิจัยและ
นวัตกรรม
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
นักวิจัย

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ฝุายพัฒนา
วิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

-

-

5

5

5

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มิตกิ ารพัฒนาองค์การ
2.10 อาจารย์
และนักวิจัยมี
ศักยภาพใน
การริเริ่ม
สร้างสรรค์
งานวิจัย
นวัตกรรม
และการ
บริการ
วิชาการอย่าง
มี
ประสิทธิภาพ

2.10.1 ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจาและ
นักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัย
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3.1.1 ร้อยละ
ของเครือข่ายที่
มีผลผลิตที่เป็น
ประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

3.1.2 จานวน
เครือข่ายที่มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

เครือข่าย

ค่าเป้าหมาย

แนว
ทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

ปี
2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

100.00 80.00

80.00

100.00 100.00

100.00

100.00

≥5

≥5

100.00 พิจารณา
จากข้อมูล
ย้อนหลัง ซึ่ง
มีค่า
เปูาหมาย
เท่ากับ
80.00 *
มหาวิทยาลัย
จึงตั้งค่า
เปูาหมายไว้
ที่ 100.00
≥5
พิจารณา
จากข้อมูล
ย้อนหลัง ซึ่ง
มีค่า
เปูาหมาย
เท่ากับ
4.66*
มหาวิทยาลัย
จึงตั้งค่า
เปูาหมายไว้
ที่ 5

ปี
2560

แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

3.1.1.1
สนับสนุนการ
ให้เครือข่าย
และท้องถิ่นมี
ส่วนร่วม
ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ตามภารกิจ
(การผลิต
บัณฑิต
การวิจัย
บริการวิชาการ
และการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ายและ
ท้องถิ่นในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มิตปิ ระสิทธิผล
3.1 เครือข่ายและ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและ
เกิดความสัมพันธ์ที่
ดีกับมหาวิทยาลัย

4

4

4

≥5

≥5
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รองคณบดีฝุาย ฝุายวิชาการ /
วิชาการ / รอง
ฝุายพัฒนา
คณบดีฝุายวิจัย งานวิจัยและ
และบริการ
บริการวิชาการ
วิชาการ / รอง
/ ฝุายกิจการ
คณบดีฝุาย
นักศึกษา และ
กิจการ
ศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี
2560

ปี
2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี
2560

3.2.1 ร้อยละ
ของเครือข่าย
ความร่วมมือใน
ประเทศที่มีการ
ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ

-

100

100

-

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

แนว
ทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มิตคิ ุณภาพบริการ
3.2 มหาวิทยาลัยมี
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายและ
ท้องถิ่น
ที่หลากหลาย

3.2.2 จานวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
กิจการ
นักศึกษากับ
องค์กรภาครัฐ
และเอกชน

เครือข่าย

-

-

-

-

≥40.00 ≥75.00 ≥75.00 ≥75.00 เป็นตัวชีว้ ัด
ใหม่ที่เป็นเชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณา
จาก
ศักยภาพ
ของ
มหาวิทยาลัย
หรือข้อมูลที่
ใกล้เคียง

-

-

1
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1

3.2.1.1 พัฒนา
หรือเพิ่มความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ภายในประเทศ
เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัย
3.2.1.2
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
ตามข้อตกลง
ความร่วมมือ
ของเครือข่าย
และท้องถิ่น
เป็นตัวชีว้ ัด 3.2.2.1
ใหม่ที่เป็นเชิง ผลักดันให้มี
ปริมาณ จะ เครือข่ายความ
พิจารณา
ร่วมมือระหว่าง
จาก
กิจการ
ศักยภาพ
นักศึกษากับ
ของ
องค์กรภาครัฐ
มหาวิทยาลัย และเอกชน
หรือข้อมูลที่

โครงการความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ภายในประเทศ

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ / รอง
คณบดีฝุาย
กิจการ
นักศึกษา

ฝุายวิชาการ /
ฝุายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการจัด
กิจกรรมตาม
ข้อตกลงความ
ร่วมมือของ
เครือข่ายและ
ท้องถิ่น

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ / รอง
คณบดีฝุาย
กิจการ
นักศึกษา

ฝุายวิชาการ /
ฝุายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการสร้าง
เครือข่าย
ความร่วมมือ
ระหว่าง
กิจการ
นักศึกษากับ
องค์กรภาครัฐ
และเอกชน

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ / รอง
คณบดีฝุาย
กิจการ
นักศึกษา

ฝุายวิชาการ /
ฝุายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี
2560

ปี
2561

ค่าเป้าหมาย

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

แนว
ทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

3.3.1.1 พัฒนา
หรือเพิ่มความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ต่างประเทศ
เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัย
และเครือข่าย

โครงการความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ต่างประเทศ

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ / รอง
คณบดีฝุาย
กิจการ
นักศึกษา

ฝุายวิชาการ /
ฝุายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

3.4.1.1 พัฒนา
ปรับปรุง
กระบวนการ
หรือกลไกการ
สร้างความ
ร่วมมือกับ
เครือข่ายและ
ท้องถิ่น

โครงการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการ
เครือข่าย

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ / รอง
คณบดีฝุาย
กิจการ
นักศึกษา

ฝุายวิชาการ /
ฝุายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ใกล้เคียง

3.3 มหาวิทยาลัย
มีการดาเนินการ
จัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ต่างประเทศ

3.3.1 ร้อยละ
ของเครือข่าย
ต่างประเทศที่มี
การจัดกิจกรรม
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

-

-

N/A

-

ระดับ
ความสาเร็จ

5

5

1

5

≥50.00 ≥65.00 ≥65.00 ≥65.00 เป็นตัวชีว้ ัด
ใหม่ที่เป็นเชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณา
จาก
ศักยภาพ
ของ
มหาวิทยาลัย
หรือข้อมูลที่
ใกล้เคียง

มิตปิ ระสิทธิภาพ
3.4 มหาวิทยาลัยมี
กระบวนการ/กลไก
ในการแสวงหา
ความร่วมมือกับ
ท้องถิ่น องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรวิชาชีพ
ผู้ประกอบการ

3.4.1 ระดับ
ความสาเร็จ
ของ
กระบวนการ/
กลไกในการ
สร้างความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย

5

5

5
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5

เป็นตัวชีว้ ัด
เชิงคุณภาพ
(Milestone)
จะกาหนดค่า
เปูา
หมายความ
สาเร็จอยู่ที่
ระดับ 5

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ศิษย์เก่า และ
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี
2560

ปี
2561

3.4.2 จานวน
หน่วยงานชั้นนา
ในประเทศไทย
ทีน่ ักศึกษาไป
ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ (อันดับ
1 - 10)

หน่วยงาน

-

-

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)
-

ค่าเป้าหมาย
ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

-

-

-

10

10

44

แนว
ทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย
-เป็น
ตัวชี้วัดใหม่ที่
เป็นเชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณา
จาก
ศักยภาพ
ของ
มหาวิทยาลัย
หรือข้อมูลที่
ใกล้เคียง

แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

3.4.2.1 พัฒนา
หลักสูตร
ร่วมกับสถาน
ประกอบการ
ชั้นนาทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ
3.4.2.2 สร้าง
ความร่วมมือ
ด้านวิชาการ
กับสถานศึกษา
และสถาน
ประกอบการ
ชั้นนาของ
ประเทศ
(อันดับ 1 - 10)
3.4.2.3
ส่งเสริม
สนับสนุน
นักศึกษาเข้า
ฝึก
ประสบการณ์
กับสถานศึกษา
และสถาน
ประกอบการ

โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับ
สถานศึกษา
และสถาน
ประกอบการ

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ / รอง
คณบดีฝุาย
กิจการ
นักศึกษา

ฝุายวิชาการ /
ฝุายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการความ
ร่วมมือฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ / รอง
คณบดีฝุาย
กิจการ
นักศึกษา

ฝุายวิชาการ /
ฝุายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี
2560

ปี
2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ค่าเป้าหมาย
ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

แนว
ทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชั้นนาของ
ประเทศ
(อันดับ 1 - 10)
และ
ต่างประเทศ

มิตกิ ารพัฒนาองค์การ
3.5 มหาวิทยาลัยมี
การพัฒนา
ฐานข้อมูล
เครือข่ายสาหรับ
การบริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3.5.1 ระดับ
ความสาเร็จ
ของการพัฒนา/
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
เครือข่าย

ระดับ
ความสาเร็จ

-

5

5

-

5

5

5

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
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5

เป็นตัวชีว้ ัด
เชิงคุณภาพ
(Milestone)
จะกาหนดค่า
เปูา
หมายความ
สาเร็จอยู่ที่
ระดับ 5

3.5.1.1 พัฒนา
หรือปรับปรุง
ฐานข้อมูลใน
การบริหาร
จัดการ
ที่เอื้อต่อการ
สร้าง
ความสัมพันธ์
กับเครือข่าย
และท้องถิ่น

โครงการ
พัฒนา
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
เครือข่ายใน
การบริหาร
จัดการ

รองคณบดีฝุาย
บริหาร

ฝุายบริหาร

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

แนวทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี
2560

ปี
2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

4.1.1 ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
ดาเนินการ
ตามแผนการ
จัดอันดับ
มหาวิทยาลัย

ระดับ
ความสาเร็จ

63.64

61.54

4

100.00

100.00

5

5

5

พิจารณาจาก
ข้อมูลย้อนหลัง
ซึ่งผลการดา
เนินงานมี
แนวโน้มลดลง
ในส่วนของ
อันดับ
มหาวิทยาลัยใน
ประเทศและใน
เอเซีย

4.1.2 ร้อยละ
ของงานวิจัย
บทความ
วิชาการ งาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
ของอาจารย์
และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อ
จานวน

ร้อยละ

-

-

0.00

-

≥0.50

≥1.00

≥1.0
0

≥1.00

เป็นตัวชีว้ ัด
ใหม่ที่เป็นเชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณาจาก
ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
หรือข้อมูลที่
ใกล้เคียง

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

4.1.1.1
สนับสนุนการ
สร้างผลงาน
ตามแนว
ทางการจัด
อันดับ
มหาวิทยาลัย
ให้เป็นที่
ยอมรับใน
ระดับ
นานาชาติ
4.1.2.1
ส่งเสริมให้มี
การแข่งขัน
ทางวิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการจัด
อันดับ
มหาวิทยาลัย
(U-Ranking)

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝุายบริหาร

ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ /
รองคณบดี
ฝุายกิจการ
นักศึกษา

ฝุายวิชาการ /
ฝุายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

มิตปิ ระสิทธิผล
4.1
มหาวิทยาลัย
เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
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โครงการส่งเสริม
การประกวด
ผลงานวิชาการสู่
เวทีระดับชาติ
และนานาชาติ

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ปี
2560

ปี
2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ร้อยละ

89.25

96.00

78.23

คน

-

-

0

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

≥80.00 ≥80.00 ≥93.00

แนวทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

ปี
2563

ปี
2564

≥93.
00

≥93.0
0

พิจารณาจาก
ข้อมูลย้อนหลัง
ซึ่งมีค่า
เปูาหมาย
เท่ากับ 88.42

2

2

เป็นตัวชีว้ ัดเชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณาจาก
ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
หรือข้อมูลที่
ใกล้เคียง

แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4.2.1.1 พัฒนา โครงการ
ระบบการ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ เชิงรุก
และการ
บริการให้ตรง
ตาม
กลุ่มเปูาหมาย
ทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

รองคณบดี
ฝุายบริหาร

ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป

4.3.1.1
สนับสนุนการ
แลกเปลี่ยน
นักศึกษา
ชาวต่างชาติ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุายวิชาการ

อาจารย์
ประจา
และนักวิจัย

4.2 ความมี
ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย

4.2.1 ร้อยละ
ของการรับรู้
ภาพลักษณ์
และการ
ให้บริการของ
มหาวิทยาลัย

มิตคิ ุณภาพบริการ
4.3 นักศึกษา
ชาวต่างชาติเข้า
ศึกษาต่อใน
สาขาวิชา

4.3.1 จานวน
นักศึกษา
ชาวต่างชาติ/
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน

1

1

2

มิตปิ ระสิทธิภาพ
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โครงการ
แลกเปลี่ยน
นักศึกษา
นานาชาติ

ผลการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี
2560

ปี
2561

4.4 ระบบ
บริหารจัดการ
ภายในที่
สามารถ
ตอบสนองต่อ
ความเป็น
นานาชาติ

4.4.1 จานวน
อาจารย์
ประจาและ
นักวิจัยที่เป็น
ชาวต่างชาติ

คน

-

1

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)
2

ระดับ
ความสาเร็จ

-

5

3

แนวทางการ
กาหนดค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี
2563

ปี
2564

1

1

1

2

2

เป็นตัวชีว้ ัดเชิง
ปริมาณ จะ
พิจารณาจาก
ศักยภาพของ
มหาวิทยาลัย
หรือข้อมูลที่
ใกล้เคียง

4.4.1.1
ส่งเสริมการ
จัดการเรียน
การสอนด้วย
นวัตกรรมร่วม
สมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการจัดจ้าง
อาจารย์ประจา
และนักวิจัย
ชาวต่างชาติ

รองคณบดี
ฝุายบริหาร/
รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุายบริหารง
งานบุคคล/ฝุาย
วิชาการ

-

5

5

5

5

เป็นตัวชีว้ ัดใหม่
ที่เป็นเชิง
คุณภาพ
(Milestone) จะ
กาหนดค่า
เปูาหมาย
ความสาเร็จอยู่
ที่ระดับ 5

4.5.1.1
โครงการ
สนับสนุนการ ปรับปรุงเว็บไซต์
ใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือ
ต่างๆ ของ
Social Media
ในการ
ประชาสัมพันธ์

รองคณบดี
ฝุายบริหาร

ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป

มิตกิ ารพัฒนาองค์การ
4.5
มหาวิทยาลัยมี
การใช้
เทคโนโลยีและ
เครื่องมือต่างๆ
ของ Social
Media ที่
ทันสมัยในการ
สร้าง
ภาพลักษณ์
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4.5.1 ระดับ
ความสาเร็จ
ของการ
ปรับปรุง
เว็บไซต์
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ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ร่าง)แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปี
2560

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/ กลยุทธ์

ปี 2563

โครงการ/กิจกรรม
ภาคปกติ

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล
รวม

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

มิตปิ ระสิทธิผล
1.1
มหาวิทยาลัย
เอตทัคคะที่มี
ความยั่งยืน
และได้รับการ
ยอมรับใน
ระดับชาติ
และ
นานาชาติ

1.1.1 คะแนน
เฉลี่ยการ
ประกันคุณภาพ
ภายในประจาปี

คะแนน
เฉลี่ย

4.45

4.52

N/A

≥4.35

1.1.1.1 พัฒนาการ
โครงการประกัน
บริหารจัดการองค์กร คุณภาพการศึกษา
ด้วยระบบคุณภาพ

50,000

50,000

รองคณบดี
ฝุายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

ฝุายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

1.1.2 ร้อยละ
ของนักศึกษาที่
ได้รับการยก
ย่องหรือ
ยอมรับใน
ระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ

ร้อยละ

0.64

0.86

N/A

≥0.50

1.1.2.1 สนับสนุนให้
นักศึกษาส่งผลงาน
ทางวิชาการ งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์
เข้าประกวดใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการส่งเสริม
ผลงานนักศึกษาสู่
การประกวดใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

5,000

5,000

รองคณบดี
ฝุายกิจการ
นักศึกษา

ฝุายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒน
ธรรม

ระดับ
คะแนน

4.37

4.67

4.57

≥4.35

1.2.1.1 ส่งเสริม
การบูรณาการการ
สอนด้วยนวัตกรรม
ร่วมสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพในการ

โครงการจัดการ
เรียนการสอนสวน
สุนันทา 4.0
(SSRU 4.0)

950,000

950,000

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุายวิชาการ

มิตคิ ุณภาพบริการ
1.2 บัณฑิตมี
คุณภาพ
ตามอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

1.2.1 ระดับ
คะแนนคุณภาพ
ของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท
เอก ตามกรอบ
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ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้
บัณฑิตและ
สังคม และมี
ทักษะที่
จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปี
2560

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2563

มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษ
าแห่งชาติ

ภาคปกติ

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล
รวม

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

สร้างทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21

1.2.2 ร้อยละ
ของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้
งานทาและ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1
ปี

100

92.24

96.91

≥91.00

4.49

4.61

2.78

≥4.45

มิตปิ ระสิทธิภาพ
1.3
มหาวิทยาลัย
มีการบูรณา
การการ
จัดการเรียน
สอน
ที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ

1.3.1 คะแนน
เฉลี่ยความพึง
พอใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรม
การส่งเสริม
หรือพัฒนา
ให้กับนักศึกษา

คะแนน
เฉลี่ย

1.3.1.1 ส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตาม
อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
และมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
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โครงการพัฒนา
นักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
และอัตลักษณ์สวน
สุนันทา

200,000

200,000

รองคณบดี
ฝุายกิจการ
นักศึกษา

ฝุายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรร
ม

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

สร้าง
คุณลักษณะ
บัณฑิต
ที่พึงประสงค์
สอดคล้อง
ตามอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

แผนงาน/ กลยุทธ์

1.3.2 ร้อยละ
ของสาขาวิชาที่
ส่งผลงานของ
นักศึกษาเข้า
ประกวด

ร้อยละ

-

-

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)
N/A

1.3.3 ร้อยละ
ของผลงานวิจัย
นักศึกษาที่ผ่าน
การนาเสนอ
จากการจัด
Miniconference
1.3.4 จานวน
ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาที่ได้
นาเสนอใน
ระดับนานาชาติ

ร้อยละ

-

-

N/A

≥60.00

ผลงาน

-

-

N/A

1

ปี
2560

ปี 2561

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

ปี 2563
≥50.00

ภาคปกติ
1.3.2.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สาขาวิชา
บ่มเพาะและเสริม
ความรู้ ทักษะให้กับ
นักศึกษาในการสร้าง
ผลงาน เข้าร่วม
ประกวดในเวที
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1.3.3.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
นาเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาในระดับ
นานาชาติ
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โครงการปั้น
นักศึกษาสู่เวที
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

5,000

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล
รวม
5,000

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝุายกิจการ
นักศึกษา

ฝุายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรร
ม

โครงการนาเสนอ
งานวิจัย (Miniconference) ของ
นักศึกษา

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ
รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ฝุายวิชาการ
ฝุายพัฒนา
งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

โครงการพัฒนา
นักศึกษาสูก่ ารวิจัย
ในระดับนานาชาติ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ
รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ฝุายวิชาการ
ฝุายพัฒนา
งานวิจัยและ
บริการ
วิชาการ

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

1.4 หลักสูตร
มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ
ทั้งใน
ระดับชาติ
และ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

1.4.1 จานวน
สาขาวิชา
เอตทัคคะที่มี
คะแนนประเมิน
ตั้งแต่ 60
คะแนน
ขึน้ ไป
1.4.2 จานวน
รายวิชา
ภาษาไทยที่มี
การจัดการ
เรียนการสอน
เป็น
ภาษาอังกฤษ

สาขาวิช
า

-

-

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)
N/A

รายวิชา

-

-

1.4.4 ร้อยละ
ของหลักสูตรที่
จานวน
นักศึกษาไม่
เป็นไปตาม
แผนการรับ

ร้อยละ

-

-

ปี
2560

ปี 2561

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2563

ภาคปกติ

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล
รวม

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

1

1.4.1.1 ยกระดับ
คุณภาพของ
สาขาวิชาเอตทัคคะ
ให้สามารถแข่งขันใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ

โครงการพัฒนา
สาขาวิชาสู่
เอตทัคคะ

5,000

5,000

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุายวิชาการ

N/A

1

โครงการบริหาร
หลักสูตรที่มี
คุณภาพ

5,000

5,000

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุายวิชาการ

-

80

1.4.2.1 พัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
1.4.2.2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
ร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือ
เครือข่ายในการ
พัฒนาหลักสูตร
1.4.4.1 ปรับ ปิด เปิด
หลักสูตรที่จานวน
ผู้เรียนไม่เป็นไปตาม
แผนรับ

โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
ใช้หลัก 3 ป. (ปรับ
ปิด เปิด)

40,000

40,000

รองคณบดี
ฝุายบริหาร /
รองคณบดี
ฝุายวิชาการ /
รองคณบดี
ฝุายแผนงาน

ฝุาย
บริหารงาน
บุคคล / ฝุาย
วิชาการ / ฝุาย
แผนงานและ
ประกัน
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ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปี
2560

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2563

ภาคปกติ

ได้รับการ
พัฒนา (ใช้หลัก
3 ป. ปรับ ปิด
เปิด)
1.4.5 จานวน
หลักสูตรหรือ
รายวิชา Online

หลักสูตร
หรือ
รายวิชา

-

-

-

1

1.4.5.1 การเปิด
โอกาสการเรียนรู้ไร้
ขีดจากัด

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล
รวม

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

และประกัน
คุณภาพ

คุณภาพ

โครงการการ
สนับสนุนการผลิต
สื่อการเรียนรู้
ออนไลน์
โครงการจัดการ
เรียนการสอนในแต่
ละรายวิชา โดยจะ
ใช้งานผ่านระบบ
MOOC
โครงการพัฒนา
ระบบการสอน eLearning

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุายวิชาการ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุายวิชาการ

รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุายวิชาการ

โครงการเพิ่ม
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

รองคณบดี
ฝุายบริหาร /
รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุาย
บริหารงาน
บุคคล / ฝุาย
วิชาการ

มิตกิ ารพัฒนาองค์การ
1.5 บุคลากร
ทุกระดับมี
ความรู้ ทักษะ
และทัศนคติ
ในการ

1.5.1 ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจาที่ดารง
ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ร้อยละ

15.22

21.15

24.56

≥25.00

1.5.1.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บคุ ลากร
ศึกษาต่อและเพิ่ม
ตาแหน่งทางวิชาการ
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ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

1.5.2 ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจาทีม่ ี
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก
1.5.3 ร้อยละ
ของบุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา

ร้อยละ

28.2
6

25.00

ร้อยละ

-

-

100

≥98.00

1.5.4 ร้อยละ
ของบุคลากรที่
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
ของ
มหาวิทยาลัย
1.6 บุคลากร 1.6.1 ร้อยละ
มีการ
ของ
ปฏิบัติงานที่ กระบวนการ
ตอบสนองต่อ ปฏิบัติงานที่
ความ
ได้รับการ

ร้อยละ

30.9
5

23.33

18.42

≥30.00

ร้อยละ

-

38.1

≥80.00

ปฏิบัติงาน
ตลอดจนมี
ความก้าวหน้
าในสายอาชีพ

ปี 2561

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

โครงการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึน้

รองคณบดี
ฝุายบริหาร /
รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝุาย
บริหารงาน
บุคคล / ฝุาย
วิชาการ

1.5.3.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรทัง้ สาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการให้
สามารถปฏิบัตงิ านได้
อย่างมืออาชีพ
1.5.4.1 พัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร

โครงการพัฒนา
บุคลากรสู่มืออาชีพ

รองคณบดี
ฝุายบริหาร

ฝุาย
บริหารงาน
บุคคล

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของ
บุคลากร

รองคณบดี
ฝุายบริหาร

ฝุาย
บริหารงาน
บุคคล

1.6.1.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
นวัตกรรมของ
กระบวนการ
ปฏิบัติงานให้เกิด

โครงการพัฒนา/
ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน

รองคณบดี
ฝุายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

ฝุายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

แผนงาน/ กลยุทธ์

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)
24.56

ปี
2560

งบประมาณ (บาท)
โครงการ/กิจกรรม

ปี 2563

ภาคปกติ

≥38.00
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ภาค
พิเศษ

รวม

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปี
2560

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2563

ต้องการของ
ผู้รับบริการ
และทันต่อ
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง
1.7
มหาวิทยาลัย
มีการ
ประยุกต์ใช้
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงใน
การพัฒนา
และเกิดธรร
มาภิบาล

ปรับปรุงและ
พัฒนา

1.7.1 ระดับ
ความเชื่อมั่น
ของบุคลากร
ต่อระบบบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมาภิ
บาลของ
มหาวิทยาลัย

ระดับ
ความ
เชื่อมั่น

4.47

4.74

4.76

≥4.75

1.8
มหาวิทยาลัย
มีอาคาร
สถานที่ และ
สิ่งอานวย
ความสะดวก

1.8.1 ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา/
บุคลากรที่มตี ่อ
อาคารสถานที่
และสิ่งอานวย

ระดับ
ความพึง
พอใจ

4.09

4.40

4.28

≥4.55

ภาคปกติ

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล
รวม

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ประสิทธิภาพ

1.7.1.1 ปรับปรุง
ระบบและกลไกการ
กากับองค์กรโดย
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรร
มาภิบาลในการ
บริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยให้มี
ความยืดหยุ่นและ
คล่องตัว
1.8.1.1 พัฒนาหรือ
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้
เอื้ออานวยต่อการ
เรียนรู้และการ
บริหารงาน
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โครงการกากับ
องค์การที่ดี

โครงการปรับปรุง
กายภาพและภูมิ
ทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

944,644

944,644

รองคณบดี
ฝุายบริหาร

ฝุาย
บริหารงาน
ทั่วไป

5,500,000

5,500,000

รองคณบดี
ฝุายบริหาร

ฝุาย
บริหารงาน
ทั่วไป

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ที่รองรับการ
ดาเนินการ
ตามพันธกิจ
ได้อย่าง
ครบถ้วน

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปี
2560

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

แผนงาน/ กลยุทธ์

ระบบ

-

-

-

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2563

ความสะดวก
ของ
มหาวิทยาลัย

1.8.2 จานวน
ระบบ
ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big data)
ของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวน
สุนันทา

งบประมาณ (บาท)

1

ภาคปกติ
1.8.1.2 พัฒนาและ
ปรับปรุงอาคาร
ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ และ
ภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ให้พร้อม
สาหรับการจัดการ
เรียนการสอนและ
ภารกิจอื่นๆ
1.8.2.1 พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
สารสนเทศและข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big data)
เพื่อสนับสนุน
ผู้บริหารระดับกลาง
ระดับสูง และ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ในการ
ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big data) ในการ
ตรวจสอบประเมินผล
การแก้ปญ
ั หา การ
คาดการณ์ แนวโน้มที่
จะที่เกิดขึน้ ในอนาคต

56

โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
สารสนเทศและ
ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big data)

1,000,000

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล
รวม

1,000,000

รองคณบดี
ฝุายบริหาร

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ฝุาย
บริหารงาน
ทั่วไป

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

1.9
มหาวิทยาลัย
สามารถ
บริหาร
จัดการ
ทรัพย์สิน
สินทรัพย์เพื่อ
ใช้ในการ
ปฏิบัติตาม
ภารกิจ

ตัวชี้วัด

1.9.1 เงินรายได้
จากโครงการ
จัดหารายได้
ด้านการบริการ
วิชาการและ
วิจัยต่ออาจารย์
ประจา

หน่วย
นับ

บาท/คน

ปี
2560

ปี 2561

94,751.0
0

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)
29,811.3
2

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2563

25,000.0
0

ภาคปกติ

ภาค
พิเศษ

1.9.1.1 ส่งเสริมและ โครงการจัดหา
สนับสนุนการจัดหา รายได้ด้วยการ
รายได้ของหน่วยงาน บริการวิชาการ
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ

ผู้กากับดูแล
รวม
รองคณบดี
ฝุายบริหาร /
รองคณบดี
ฝุายวิชาการ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ฝุายวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ผลการดาเนินงาน

ค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กล
ยุทธ์
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โครงการ/
กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี 2563

ภาคปกติ

ภาค
พิเศษ

รวม

มิตปิ ระสิทธิผล
2.1 ผลงาน
วิชาการ วิจัย
และงาน
สร้างสรรค์
ได้รับการตีพมิ พ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

2.1.1 ร้อยละของ
ผลงานวิชาการ
วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่
ตีพมิ พ์ เผยแพร่
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อ
อาจารย์ประจา
และนักวิจัย

ร้อยละ

45.65

31.54

43.51

≥40.00

2.2 ผลงานวิจัย
งานนวัตกรรม
หรืองาน
สร้างสรรค์ได้รับ
การนาไปใช้
ประโยชน์และให้
ชุมชนสามารถ
พึง่ พาตนเองได้

2.2.1 ร้อยละ
ผลงานวิจัย งาน
นวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์
ได้รับการนาไปใช้
ประโยชน์ต่อ
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
ทั้งหมด

ร้อยละ

96.00

60.61

96.15

≥62.00

2.1.1.1 ส่งเสริม
และสนับสนุน
การนา
ผลงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจา
และนักวิจัยให้
ได้รับการ
ตีพมิ พ์เผยแพร่
ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2.2.1.1 ส่งเสริม
และสนับสนุน
ให้ถ่ายทอดองค์
ความรู้จาก
งานวิจัย ให้เกิด
ประโยชน์กับ
ชุมชนรวมทั้ง
บูรณาการการ
สอนด้วย
นวัตกรรมร่วม
สมัยตอบสนอง
Thailand 4.0
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โครงการส่งเสริม
การตีพมิ พ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจา
และนักวิจัยใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการถ่ายทอด
องค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัย และ
นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาชุมชน

5,000

5,000

รองคณบดีฝุาย ฝุายพัฒนา
วิจัยและ
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ บริการวิชาการ

รองคณบดีฝุาย ฝุายพัฒนา
วิจัยและ
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ บริการวิชาการ

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

2.3 ผลงานวิจัย
งานนวัตกรรม
หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ยื่น
จด
อนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2.3.1 จานวน
ผลงานวิจัย งาน
นวัตกรรมหรือ
งานสร้างสรรค์
ที่ยื่นจดอนุ
สิทธิบัตร หรือ
สิทธิบัตร

ผลงาน

-

-

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)
0

2.4.1 จานวนองค์
ความรู้ที่เพิ่มขึน้
ในแหล่งเรียนรู้
บริการวิชาการ

องค์ความรู้

1

1

1

ปี 2560

ปี 2561

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

1

2.3.1.1 ส่งเสริม
และสนับสนุน
การนา
ผลงานวิจัย
งานนวัตกรรม
หรืองาน
สร้างสรรค์ให้
ได้รับการจด
อนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร

โครงการส่งเสริม
การจดอนุ
สิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร

1

2.4.1.1 ส่งเสริม
และสนับสนุน
การเพิ่มองค์
ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้

โครงการเพิ่ม
จานวนองค์ความรู้
ในแหล่งเรียนรู้

ปี 2563

ภาคปกติ

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล
รวม

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

รองคณบดีฝุาย ฝุายพัฒนา
วิจัยและ
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ บริการวิชาการ

มิตคิ ุณภาพบริการ
2.4
มหาวิทยาลัย
เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้
และบริการทาง
วิชาการแก่ชมุ ชน
โรงเรียน
วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มอาชีพ
ผู้ประกอบการ
ใหม่
และท้องถิ่นให้มี
ความให้เข้มแข็ง
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20,000

20,000

รองคณบดีฝุาย ฝุายพัฒนา
วิจัยและ
งานวิจัยและ
บริการวิชาการ บริการวิชาการ

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี 2563

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

2.5.1.1 ส่งเสริม
และสนับสนุน
การจัดหาแหล่ง
ทุนงานวิจัย
นวัตกรรม โดย
อาศัยเครือข่าย
จากภาค
อุตสาหกรรม
ภาครัฐ หรือ
ภาคบริการ

โครงการจัดหา
แหล่งทุนงานวิจัย
โดยอาศัยเครือข่าย

รองคณบดีฝุาย ฝุายพัฒนาวิจัย
วิจัยและ
และบริการ
บริการวิชาการ
วิชาการ

โครงการการวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ตัดออกเพราะ
เลือกทา โครงการ
การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการ
สร้างองค์ความรู้
พืน้ ฐานของ
ประเทศ

รองคณบดีฝุาย ฝุายพัฒนาวิจัย
วิจัยและ
และบริการ
บริการวิชาการ
วิชาการ

ภาคปกติ

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล
รวม

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

อย่างยั่งยืน
ตามศาสตร์
พระราชา

2.5
มหาวิทยาลัยมี
งานวิจัยที่
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของแหล่งทุน

2.5.1 เงิน
สนับสนุนงานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์ตอ่
อาจารย์ประจา
และนักวิจัย
- กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
2.5.2 จานวน
เครือข่ายด้านการ
วิจัยและ
นวัตกรรมที่มี
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายจาก
ภาคอุตสาหกรรม
ภาครัฐ หรือภาค
บริการ

บาท/คน

เครือข่าย

51,369.7 162,712.
6
14
-

-

58,901.98

≥50,000

-

1
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ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

2.5.3 จานวน
ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่
ได้ร่วมมือ
กับ
ภาคอุตสาหกรรม
ภาครัฐ หรือภาค
บริการใน
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
ต่อผลงานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์
ทั้งหมด
2.5.4 จานวน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีที่
นาไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์

หน่วยนับ
ปี 2560

ปี 2561

ผลงาน

-

-

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)
-

ผลงาน

-

-

-

ปี 2563

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/ กล
ยุทธ์

1

1

มิตปิ ระสิทธิภาพ

61

โครงการ/
กิจกรรม

ภาคปกติ

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล
รวม

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

2.6 งานวิจัย
งานนวัตกรรม
หรืองาน
สร้างสรรค์ มี
คุณภาพได้ตาม
มาตรฐาน และ
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และ
นานาชาติตาม
เกณฑ์คุณภาพ
2.7
วารสารวิชาการ
ที่ได้รับการ
ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
2.8
มหาวิทยาลัยมี
กระบวนการ
บริการวิชาการ
ที่ได้มาตรฐาน
สอดรับกับความ
ต้องการของ
ท้องถิ่นและ
สังคม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2.6.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบ/
กลไกในการ
ดาเนินงานวิจัย
งานนวัตกรรม
หรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้
มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ
2.7.1 จานวน
วารสารวิชาการที่
ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติ

ระดับ
ความสาเร็
จ

-

5

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)
N/A

วารสาร

-

-

2.8.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
การพัฒนาระบบ
การให้บริการ
วิชาการแก่สงั คม
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่
กาหนด

ระดับ
ความสาเร็
จ

-

5

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2563

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

5

2.6.1.1 พัฒนา
ระบบ/กลไกใน
การดาเนินงาน
ด้านการวิจัย
งานนวัตกรรม
หรืองาน
สร้างสรรค์ให้ได้
มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ

โครงการพัฒนา
ระบบ/กลไกด้าน
การวิจัยและ
นวัตกรรม

0

1

2.7.1.1
ยกระดับ
วารสารวิชาการ
ให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน

N/A

5

2.8.1.1 พัฒนา
ระบบการ
บริการวิชาการ
ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ
และเป็น
ประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นและ
สังคม

โครงการยกระดับ
คุณภาพ
วารสารวิชาการสู่
มาตรฐาน
และคุณภาพทัง้
ระบบ
โครงการพัฒนา
ระบบการบริการ
วิชาการ
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ภาคปกติ

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล
รวม

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

รองคณบดีฝุาย ฝุายพัฒนาวิจัย
วิจัยและ
และบริการ
บริการวิชาการ
วิชาการ

100,000

100,000

รองคณบดีฝุาย ฝุายพัฒนาวิจัย
วิจัยและ
และบริการ
บริการวิชาการ
วิชาการ

รองคณบดีฝุาย ฝุายพัฒนาวิจัย
วิจัยและ
และบริการ
บริการวิชาการ
วิชาการ

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

2.9
มหาวิทยาลัยมี
กระบวนการ
ด้านการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่
ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ตัวชี้วัด

2.9.1 การพัฒนา
ระบบทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
อุดมศึกษาที่
กาหนด

หน่วยนับ
ปี 2560

ปี 2561

ระดับ
ความสาเร็
จ

-

-

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)
N/A

ร้อยละ

100.00

81.63

67.92

ปี 2563

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/ กล
ยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

5

2.9.1.1 พัฒนา
ระบบ/กลไกใน
การดาเนินงาน
ด้านทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ได้
มาตรฐานและ
เป็นที่ยอมรับ

กิจกรรมส่งเสริม
การบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

≥80.00

2.10.1.1 พัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรหรือ
นักวิจัยให้มี
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์
งานวิจัยและ
นวัตกรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัย

ภาคปกติ
5,000

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล
รวม
5,000

รองคณบดีฝุาย
กิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรร
ม

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ฝุายกิจการ
นักศึกษาและ
ศิลปวัฒนธรร
ม

มิตกิ ารพัฒนาองค์การ
2.10 อาจารย์
และนักวิจัยมี
ศักยภาพในการ
ริเริ่มสร้างสรรค์
งานวิจัย
นวัตกรรม และ
การบริการ
วิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2.10.1 ร้อยละ
ของอาจารย์
ประจาและ
นักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัย
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รองคณบดีฝุาย ฝุายพัฒนาวิจัย
วิจัยและ
และบริการ
บริการวิชาการ
วิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น
ค่า
เป้าหมา
ย

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ร้อยละ

100.00

80.00

80.00

100.00

เครือข่าย

4

4

4

≥5

ร้อยละ

-

100

100

≥75.00

ปี 2563

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับดูแล
ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

รวม

มิตปิ ระสิทธิผล
3.1 เครือข่ายและ
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและ
เกิดความสัมพันธ์ที่
ดีกับมหาวิทยาลัย

3.1.1 ร้อยละของ
เครือข่ายที่มีผลผลิต
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย
3.1.2 จานวน
เครือข่ายที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

3.1.1.1
สนับสนุนการให้
เครือข่ายและ
ท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย
ตามภารกิจ
(การผลิต
บัณฑิต
การวิจัย บริการ
วิชาการ และ
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ายและ
ท้องถิ่นในการ
พัฒนา
มหาวิทยาลัย

5,000

5,000

รองคณบดีฝุาย
ฝุายวิชาการ /
วิชาการ / รอง
ฝุายพัฒนา
คณบดีฝุายวิจัย งานวิจัยฯ / ฝุาย
และบริการ
กิจการนักศึกษา
วิชาการ / รอง
และ
คณบดีฝุายกิจการ ศิลปวัฒนธรรม
นักศึกษา

3.2.1.1 พัฒนา
หรือเพิ่มความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ภายในประเทศ

โครงการความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ภายในประเทศ

5,000

5,000

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ / รอง
คณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา

มิตคิ ุณภาพบริการ
3.2 มหาวิทยาลัยมี
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายและ
ท้องถิ่น
ที่หลากหลาย

3.2.1 ร้อยละของ
เครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศที่
มีการดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

64

ฝุายวิชาการ /
ฝุายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

ค่า
เป้าหมา
ย

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

โครงการจัด
กิจกรรมตาม
ข้อตกลงความ
ร่วมมือของ
เครือข่ายและ
ท้องถิ่น

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ / รอง
คณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา

ฝุายวิชาการ /
ฝุายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการสร้าง
เครือข่าย
ความร่วมมือ
ระหว่าง
กิจการ
นักศึกษากับ
องค์กรภาครัฐ
และเอกชน

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ / รอง
คณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา

ฝุายวิชาการ /
ฝุายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

ปี 2563

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

รวม

เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัย

3.2.2 จานวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
กิจการนักศึกษากับ
องค์กรภาครัฐ และ
เอกชน

เครือข่าย

-

-

-

1

3.2.1.2
สนับสนุนการ
ดาเนินกิจกรรม
ตามข้อตกลง
ความร่วมมือ
ของเครือข่าย
และท้องถิ่น
3.2.2.1 ผลักดัน
ให้มีเครือข่าย
ความร่วมมือ
ระหว่างกิจการ
นักศึกษากับ
องค์กรภาครัฐ
และเอกชน
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ค่า
เป้าหมา
ย

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

3.3 มหาวิทยาลัย
มีการดาเนินการ
จัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ต่างประเทศ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3.3.1 ร้อยละของ
เครือข่าย
ต่างประเทศที่มกี าร
จัดกิจกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

-

-

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)
N/A

3.4.1 ระดับ
ความสาเร็จของ
กระบวนการ/กลไก
ในการสร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่าย

ระดับความ
สาเร็จ

5

5

3.4.2 จานวน
หน่วยงานชั้นนาใน
ประเทศไทยที่
นักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์

หน่วยงาน

-

-

ปี 2560

ปี 2561

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ปี 2563

ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

รวม

≥65.00

3.3.1.1 พัฒนา
หรือเพิ่มความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ต่างประเทศเพื่อ
ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัย
และเครือข่าย

โครงการความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ต่างประเทศ

160,000

160,000

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ / รอง
คณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา

ฝุายวิชาการ /
ฝุายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

1

5

โครงการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการ
เครือข่าย

2,000

2,000

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ / รอง
คณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา

ฝุายวิชาการ /
ฝุายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

-

10

3.4.1.1 พัฒนา
ปรับปรุง
กระบวนการ
หรือกลไกการ
สร้างความ
ร่วมมือกับ
เครือข่ายและ
ท้องถิ่น
3.4.2.1 พัฒนา
หลักสูตรร่วมกับ
สถาน
ประกอบการชั้น
นาทั้งในประเทศ

โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการกับ
สถานศึกษา
และสถาน

5,000

5,000

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ / รอง
คณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา

ฝุายวิชาการ /
ฝุายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

มิตปิ ระสิทธิภาพ
3.4 มหาวิทยาลัยมี
กระบวนการ/กลไก
ในการแสวงหา
ความร่วมมือกับ
ท้องถิ่น องค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรวิชาชีพ
ผู้ประกอบการ
ศิษย์เก่า และ
ต่างประเทศ
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ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ
ปี 2560

วิชาชีพ (อันดับ 1 10)

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ค่า
เป้าหมา
ย

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ปี 2563
และต่างประเทศ
3.4.2.2 สร้าง
ความร่วมมือ
ด้านวิชาการกับ
สถานศึกษาและ
สถาน
ประกอบการชั้น
นาของประเทศ
(อันดับ 1 - 10)
3.4.2.3 ส่งเสริม
สนับสนุน
นักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์
กับสถานศึกษา
และสถาน
ประกอบการชั้น
นาของประเทศ
(อันดับ 1 - 10)
และต่างประเทศ

มิตกิ ารพัฒนาองค์การ
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ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ / รอง
คณบดีฝุายกิจการ
นักศึกษา

ฝุายวิชาการ /
ฝุายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

รวม

ประกอบการ

โครงการความ
ร่วมมือฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

3.5 มหาวิทยาลัยมี
การพัฒนา
ฐานข้อมูล
เครือข่ายสาหรับ
การบริหารจัดการ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

3.5.1 ระดับ
ระดับความ
ความสาเร็จของการ
สาเร็จ
พัฒนา/ปรับปรุง
ฐานข้อมูลเครือข่าย

ปี 2560

ปี 2561

-

5

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)
5

ค่า
เป้าหมา
ย

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ปี 2563
5

3.5.1.1 พัฒนา
หรือปรับปรุง
ฐานข้อมูลใน
การบริหาร
จัดการ
ที่เอื้อต่อการ
สร้าง
ความสัมพันธ์
กับเครือข่าย
และท้องถิ่น
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โครงการ
พัฒนา
ปรับปรุง
ฐานข้อมูล
เครือข่ายใน
การบริหาร
จัดการ

ผู้กากับดูแล
ภาค
ปกติ

ภาค
พิเศษ

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

รวม
รองคณบดีฝุาย
บริหาร

ฝุายบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี
2560

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

63.64

61.54

4

5

ร้อยละ

-

-

0.00

≥1.00

ร้อยละ

89.25

96.00

78.23

≥93.00

ปี 2563

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ภาคปกติ

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

รวม

มิตปิ ระสิทธิผล
4.1 มหาวิทยาลัย
เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

4.1.1 ระดับ
ระดับความ
ความสาเร็จของการ
สาเร็จ
ดาเนินการตาม
แผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย

4.2 ความมี
ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัย

4.1.2 ร้อยละของ
งานวิจัย บทความ
วิชาการ งาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของ
อาจารย์และนักวิจัย
ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจานวน
อาจารย์ประจา
และนักวิจัย
4.2.1 ร้อยละของ
การรับรูภ้ าพลักษณ์
และการให้บริการ

4.1.1.1 สนับสนุน
การสร้างผลงาน
ตามแนวทางการ
จัดอันดับ
มหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
4.1.2.1 ส่งเสริม
ให้มีการแข่งขัน
ทางวิชาการใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการจัด
อันดับ
มหาวิทยาลัย
(U-Ranking)

10,000

10,000

รองคณบดีฝุาย
บริหาร

ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป

โครงการส่งเสริม
การประกวด
ผลงานวิชาการสู่
เวทีระดับชาติ
และนานาชาติ

5,000

5,000

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ /รอง
คณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา

ฝุายวิชาการ /
ฝุายกิจการ
นักศึกษา และ
ศิลปวัฒนธรรม

4.2.1.1 พัฒนา
ระบบการ
ประชาสัมพันธ์

โครงการ
ประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

5,000

5,000

รองคณบดีฝุาย
บริหาร

ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป
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ค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี
2560

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ปี 2563

ของมหาวิทยาลัย

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/
กลยุทธ์

โครงการ/
กิจกรรม

ภาคปกติ

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล
รวม

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

และการบริการ
ให้ตรงตาม
กลุ่มเปูาหมายทั้ง
ในระดับชาติและ
นานาชาติ

มิตคิ ุณภาพบริการ
4.3 นักศึกษา
ชาวต่างชาติเข้า
ศึกษาต่อใน
สาขาวิชา

4.3.1 จานวน
นักศึกษา
ชาวต่างชาติ/
นักศึกษา
แลกเปลี่ยน

คน

-

-

0

2

4.3.1.1 สนับสนุน
การแลกเปลี่ยน
นักศึกษา
ชาวต่างชาติ

โครงการ
แลกเปลี่ยน
นักศึกษา
นานาชาติ

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

ฝุายวิชาการ

4.4.1 จานวน
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัยที่เป็น
ชาวต่างชาติ

คน

-

1

2

2

4.4.1.1 ส่งเสริม
การจัดการเรียน
การสอนด้วย
นวัตกรรมร่วม
สมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการจัดจ้าง
อาจารย์ประจา
และนักวิจัย
ชาวต่างชาติ

รองคณบดีฝุาย
บริหาร/รอง
คณบดีฝุาย
วิชาการ

ฝุายบริหารง
งานบุคคล/ฝุาย
วิชาการ

ระดับ
ความสาเร็
จ

-

5

3

5

4.5.1.1 สนับสนุน
การใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือ
ต่างๆ ของ Social

โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์

รองคณบดีฝุาย
บริหาร

ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป

มิตปิ ระสิทธิภาพ
4.4 ระบบบริหาร
จัดการภายในที่
สามารถตอบสนอง
ต่อความเป็น
นานาชาติ

มิตกิ ารพัฒนาองค์การ
4.5 มหาวิทยาลัยมี 4.5.1 ระดับ
การใช้เทคโนโลยี
ความสาเร็จของการ
และเครื่องมือ
ปรับปรุงเว็บไซต์
ต่างๆ
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ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ของ Social Media
ที่ทันสมัยในการ
สร้างภาพลักษณ์
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี
2560

ปี 2561

ปี 2562
(รอบ 9
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย
ปี 2563

งบประมาณ (บาท)
แผนงาน/
กลยุทธ์

Media ในการ
ประชาสัมพันธ์
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โครงการ/
กิจกรรม

ภาคปกติ

ภาค
พิเศษ

ผู้กากับดูแล
รวม

ฝ่ายที่
รับผิดชอบ

ส่วนที่ 6 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทาแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เ กิดผลในทางปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในเรื่อง
แนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อปรับ กระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย
1. ผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีสว่ นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทาแผนงานและ
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเปูาหมายและตัวชีว้ ัด
3. ก าหนดเครื่ อ งชี้ วั ด ผลส าเร็ จ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุป ระสงค์และเปูาหมายดังกล่ าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนวทางการแปลง
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิ บั ติก ารประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการจัด เวทีส ร้ างความเข้า ใจในภารกิ จ เปู าหมาย
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และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ให้ กั บ บุ ค ลากร ให้ ท ราบถึ ง บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของตนที่ จ ะสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
1.3 ส่ ง เสริ ม ให้ ส าขาวิ ช าต่ า งๆ ของวิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 จัดให้มีการลงนามคารับรองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์ก ร
ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สู่การประเมินผลงาน
1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน
สื่อภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุ ขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุก เร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. พั ฒ นากระบวนการจั ด ท าแผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนั บ สนุน การจั ด ท าแผนงาน/โครงการในลัก ษณะการบูร ณาการและประสานงานระหว่ า ง
หน่วยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น
(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(3) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
(6) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(9) แผนพัฒนาบุคลากร
(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(12) แผนการจัดการความรู้
(13) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
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(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(17) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์
(18) แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
2.2 กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง
กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับ
ระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดาเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินนั้ เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่จะผลักดันการทางานของกลไก
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน
ร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกาลังในหลายมิตใิ นการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน
คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์
ที่ตงั้ ไว้ ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
1. ผู้บริหารระดับ สูงและผู้บริหารทุก ระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เ กิดการเปลี่ย นแปลง
และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคี วามเข้าใจ
2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนากลยุทธ์และแนวทางการดาเนิ นงานมา
แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุง่ เน้นการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่า งหน่วยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ
ถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ แล้ว
วิท ยาลั ย พยาบาลและสุ ขภาพจะต้อ งวางระบบที่ จะวั ด ความส าเร็จ ในการบรรลุ เ ปูา ประสงค์ ใ นระดั บ ต่ า งๆ
จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น
อันจะช่วยให้ผรู้ ับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัย
ดัชนีชวี้ ัดความสาเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
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1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป
บทเรียนและข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การดาเนินการบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ
จัดทารายงานผลงานประจาปีเผยแพร่สสู่ าธารณะ
3. การติดตามผลการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. การติ ด ตามผลตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว โดยมี ก ารก าหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
5. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับสาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ
ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล
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ภาคผนวก 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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เร

้

ะกรรมการ

า วิ ยาลย ยา าล ละ า
ี ๔๕ / ๒๕๖๒
วน นย า ร ระยะ ๕ ี ละจด า น ฏิ ิการ ระจา ี
. . ๒๕๖๓ วิ ยาลย ยา าล ละ า

ระมา

เพื่อให้การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ มีก ารปรับ ทิศทางการพัฒ นาวิทยาลัย พยาบาลและ
สุข ภาพให้ส ามารถรองรับ กับ ความต้อ งการความคาดหวัง ของผู้รับ บริการ และผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสียทั้ง ปัจ จุบัน และ
อนาคต และความท้า ทายต่า ง ของการเปลี ่ย นแปลงของสัง คมไทย และความท้า ทายขอ งโลก จึง ขอแต่ง ตั ้ง
คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี และจัด ทาแผนปฏิบัติก ารประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ดังต่อไปนี้
ะกรรมการ านวยการ
๑. คณบดี
๒. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๕. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
๖. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๗. หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยฯ
๘. หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา
๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๐. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นา ี
๑. ให้คาปรึก ษา และข้อ เสนอแนะในการทบทวน จัด ทาแผนยุท ธศาสตร์ และแผนปฏิบัติก าร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๓. กากับ และติด ตามการทบทวน จัด ทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
ะกรรมการดาเนิน าน
๑. อาจารย์กันยา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เปรมวดี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.บุ ศรี
๔. อาจารย์ ดร.อุดมพร

นภาพงษ์
คฤหเดช
กิตติโชติพาณิชย์
ยิ่งไพบูลย์สุข
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ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๕. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี
๖. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุดประนอม
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กา จนา
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์
๑๐. อาจารย์จิราพร
๑๑. อาจารย์นภพรพัชร
๑๒. อาจารย์ ดร.อารยา
๑๓. นายนพปฎล
๑๔. นายสุทธิพงษ์
๑๕. นายอติกานต์
๑๖. นายณัฐพงษ์
๑๗. นางสาวอั ชา
๑๘. นางสาววรรณรัตน์

เมธาพัฒนะ
โชติศิริ
สมันตเวคิน
ศิริเจริ วงศ์
อรรถารส
รักการ
มั่งถึก
ทิพย์วงศ์
อินยาศรี
โตกา จนา
ทวีวงศ์อนันต์
งามกา จนรัตน์
แดงทองดี
ทองคันทา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นา ี
๑. รวบรวม และวิเ คราะห์ข้อ มูล ทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓
๒. ทบทวน จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเสนอคณะกรรมการอานวยการเพื่อพิจารณา
๓. ติดตามและประเมิน ผลการดาเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี และนาผลการ
ติดตามมาปรับปรุงแผน
๔. อื่น ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เปนต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
( ผศ. พิเศษ ดร. พรพรรณ วรสีหะ )
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
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ภาคผนวก 2
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
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ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ทั้งที่เป็นจุด
แข็ ง จุด อ่อ น โอกาส และภั ย คุ ก คาม โดยการให้ น้าหนั ก ความส าคั ญ ว่ า ประเด็ นใดมี ความสาคัญ มากที่ สุ ด
ตามลาดับ โดยสารวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาของวิทยาลัยพยาบาล
และสุขภาพ เป็นผู้ประเมินน้าหนักคะแนนตามลาดับมากไปหาน้อยของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม
ปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ โดยสามารถสรุปประเด็นปัจจัยในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
S1
92

%
3.48

S2

71

2.69

S3

70

2.65

S4

60

2.27

S5

52

1.97

ประเด็นจุดแข็ง
1 มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีท่ชี ัดเจน
- บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
- ผลการปฏิบัตงิ านดีข้นึ กว่าปีท่ผี ่านมา
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทาให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คล่องตัว
6 บุคลากรมีคุณภาพ ทุ่มเท และสามัคคี
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมี
การทางานร่วมกันเป็นทีมอย่างชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีข้นึ
- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผรู้ ับบริการมี
ความพึงพอใจเพิม่ ขึน้
- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทาให้การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่จดั ขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจานวนมาก
2 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชานาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ทีม่ ีการจัดการเรียนการ
สอน
- มีระบบพี่เลี้ยง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
3 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรูท้ ี่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน
10 มหาวิทยาลัยมีช่อื เสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา
- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 ประจาปี 2557 จากการจัดอันดับของ Webometrics
Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ ทาให้มีผสู้ นใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีท่ผี า่ นมา
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ลาดับ คะแนน
S6
52

%
1.97

S7

49

1.86

S8

44

1.67

S9

35

1.33

S10

26

0.98

ประเด็นจุดแข็ง
9 มีทาเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทศั น์ที่ดี
- มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอานวยความสะดวกใน
การทางาน
- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอือ้ ต่อการกระตุน้ ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและ
บุคลากร
11 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ทา้ ทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดาเนินงาน
ของวิทยาลัยฯ อย่างจริงจัง
- ผู้บริหารวิทยาลัยฯ มีวิสัยทัศน์ทา้ ทายในการพัฒนาคุณภาพของวิทยาลัยฯไปสู่
ความสาเร็จได้
- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ อย่างจริงจัง ทา
ให้วทิ ยาลัยฯ ได้รับการยอมรับ
4 มีระบบการดาเนินงานด้านวิจัย และการบริการวิชาการที่ดี
- มีระบบบริหารจัดการที่เอือ้ ต่อการดาเนินงานด้านการวิจัย และการบริการวิชาการแก่
สังคม ทาให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจยั และการบริการวิชาการเพิ่มขึน้ จากปี
ที่ผา่ นมา
- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
แก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาทีช่ ัดเจน
- มีการดาเนินงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนและท้องถิ่น
- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีมีประสิทธิภาพส่งผลให้
มีผลงานการวิจัยเพิม่ มากขึ้น
8 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มอี ัตลักษณ์ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด
- ผลิตบัณฑิตทีม่ ีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ ส่งผลให้
บัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึ้น
12 มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มโี อกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ และมีการพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ ทาให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบตั ิงานดีขนึ้
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งในระดับทีส่ ูงขึน้ ทาให้เกิด
กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
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2. ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (6 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
W1
170

%
6.44

W2

111

4.20

W3

77

2.92

W4

77

2.92

W5

71

2.69

W6

49

1.86

ประเด็นจุดอ่อน
15 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพนื้ ที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาให้ไม่สามารถ
บริการได้อย่างเต็มที่
- มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานทีค่ ับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้
ค่าใช้จา่ ยในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง
16 บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย
19 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะ
ภาวะผู้นา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
17 การบริหารการเรียนการสอนในระดับนานาชาติยงั มีขอ้ จากัด
- ยังไม่มหี ลักสูตร 2 ภาษา หรือหลักสูตรนานาชาติ
- เปิดการเรียนการสอนให้สอดรับกับประชาคมอาเซียนไม่สอดคล้องกับการบริหาร
งบประมาณแผ่นดิน
- การอนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฯ ในระดับนานาชาติ
ยังมีน้อย
14 การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
- การนาผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีนอ้ ย ทาให้ได้รบั
ทุนอุดหนุนจากเอกชนมีนอ้ ยด้วย
- การนาผลงานวิจยั ไปสู่การจดสิทธิบตั ร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อย
และต้องใช้ระยะเวลานาน
18 ผลงานวิจัยทีไ่ ด้รับการตีพมิ พ์และเผยแพร่มนี ้อย
- ผลงานวิจัยของอาจารย์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติ นานาชาติยังมีจานวน
น้อย
- ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่ตีพมิ พ์ในฐานข้อมูลTCI SCOPUS และ ISI มีน้อย
มาก
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3. ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
%

ลาดับ
O1

คะแนน
133

5.04

O2

126

4.77

O3

92

3.48

O4

83

3.14

O5

51

1.93

O6

36

1.36

ประเด็นโอกาส
30 ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
21 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรูแ้ บบ E-learning
- เทคโนโลยีท่ที ันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัตงิ าน และการเรียนรูท้ ี่หลากหลาย
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
ไร้ขีดจากัด
- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง
เกิดการบูรณาการ
ความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพือ่ ให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลง
20 เทคโนโลยีทนั สมัยขึน้ เอื้ออานวยต่อการบริหารงาน
- เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ทาให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
สู่หน่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึน้
- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีท่ที ันสมัยขึน้ ช่วยลดความซับซ้อน และขัน้ ตอนใน
การทางาน ส่งผลให้บุคลากรทางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้
28 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่
มีคา่ ใช้จา่ ยต่ากว่า
24 นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและ
ร่วมมือทางการศึกษามากขึ้น
- นโยบายการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทาให้มโี อกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึง
การขยายความร่วมมือกับประเทศ กลุม่ อาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจาก
ประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและทาความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึ้น
- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึน้ จากการเปิดอาเซียน
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากาลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขาที่
ขาดแคลน

83

%

ลาดับ
O7

คะแนน
34

1.29

O8

27

1.02

O9

24

0.91

O10

24

0.91

ประเด็นโอกาส
32 นโยบายของรัฐในการปรับฐานเงินเดือน ทาให้รายได้ของบุคลากรเพิ่มขึน้ ส่งผล
ให้บุคลากรมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
26 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิง
วิชาการจากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการ และ
การวิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึน้
- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้
เกิดการบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจยั และบัณฑิต
รูปแบบใหม่ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและ
ขาดแคลนแรงงาน
39 การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสใน
การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการ
เรียนการสอน การทาวิจยั และบริการวิชาการได้มากขึน้
35 มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยูใ่ นแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทาให้
นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก

4. ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (10 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ คะแนน
T1
135

%

5.11

ประเด็นภัยคุกคาม
44 สถาบันการศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในทุกมิต-ิ สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่ว
ทุกภูมิภาค
- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้หน่วยงาน
ประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่กาหนดไว้ จึงต้องมีการปรับ
หลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพือ่ ให้เป็นที่
รูจ้ ักอย่างกว้างขวางมากยิง่ ขึน้ เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลาย
ทั้งเชิงเนือ้ หาและเชิงพืน้ ที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมือ่ เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ภายในประเทศ
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ลาดับ คะแนน

%

T2

96

3.64

T3

87

3.30

T4

67

2.54

T5

64

2.42

T6

59

2.23

T7

55

2.08

T8

42

1.59

T9

23

0.87

ประเด็นภัยคุกคาม
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทา
ให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศมีมากขึน้ เป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึง่ ใน
ตัวเลือก
54 นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรูพ้ นื้ ฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่า
46 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก
สถานศึกษาให้ผเู้ รียน
48 แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิด
ลดลง อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผูส้ ูงอายุเพิ่มขึน้
43 กฎระเบียบรัฐบาลเปลีย่ นแปลงบ่อย- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ
ของ สกอ. มีการเปลีย่ นแปลงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่
ต่อเนื่องส่งผลให้วิทยาลัยฯ ไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
อยู่ตลอดเวลา
55 การเปลีย่ นแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทาให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานที่ศึกษาต่อของนักเรียน
42 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงทาให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคง
ทางการเมือง ทาให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนือ่ งไม่สามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติได้
- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ
- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศทาให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาดความ
น่าเชื่อถือ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง
41 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจากัด ทาให้การพัฒนาล่าช้า
- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจากัดทาให้เกิดการพัฒนาที่
ล่าช้าขาดความทันสมัย
- ขาดแหล่งรายได้ท่มี ั่นคงทีน่ ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึง
เกิดความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์"
45 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยน
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ลาดับ คะแนน

T10

21

%

0.80

ประเด็นภัยคุกคาม
อยู่ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ และวิทยาลัย
49 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า

5.ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
5.1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในปัจจุบัน

ภาพที่ 1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ปัจจุบัน
จากรูปสรุปได้วา่ ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ หลังจากใส่
คะแนนประเมินแล้ว อยู่ในตาแหน่ง “ปูองกันตัว”
5.2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ท่ปี รับปรุงแล้วของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรค จานวน 5 ประเด็น ดังนี้
ลาดับที่ W1 ข้อ 15 สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน (5 คะแนน)
- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาให้ไม่สามารถบริการได้อย่างเต็มที่
- มหาวิทยาลัย ฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนและการบริหารจัดการสูง
ลาดับที่ W2 ข้อ 16 บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (4
คะแนน)
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- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ
การเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับน้อย
ลาดับที่ T1 ข้อ 44 สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น (4 คะแนน)
ลาดับที่ T2 ข้อ 54 นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษา มีความรู้พื้นฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่า (4
คะแนน)
ลาดับที่ T3 ข้อ 46 สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก
สถานศึกษาให้ผู้เรียน (4 คะแนน)
- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศในทุกมิติ
- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมิภาค
- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้
ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิด
ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหาและเชิงพื้นที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย
ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ภายในประเทศ
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้
การแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตาม
ตัว ผูบ้ ริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก

ภาพที่ 2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ท่ปี รับลดประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรคของวิทยาลัยฯ
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จากรูปสรุปได้วา่ จากการแก้ไข ลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และอุปสรรค จานวน 5 ประเด็นข้างต้นนั้น
ในระดับคะแนนสูงแล้วนั้น พบว่าผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อยู่ใน
ตาแหน่ง “เร่งขยายงาน”
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ภาคผนวก 3
ประมวลภาพกิจกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ภาคผนวก 4
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มสี ่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ
2. อาจารย์วรุณศิริ ปราณีธรรม
3. อาจารย์กันยา นภาพงษ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช
5. อาจารย์นิตยา ศรีจานง
6. อาจารย์วิภากร สอนสนาม
7. อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
8. อาจารย์จิราพร รักการ
9. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศริ ิ
10. อาจารย์วชิรพร โชติพานัส
11. รองศาสตราจารย์ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภวัลย์ กัมพลาศิริ
13. อาจารย์มลฤดี โพธิ์พิจารย์
14. อาจารย์เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ
15. อาจารย์ ดร.กาญจนา เกียรติกานนท์
16. รองศาสตราจารย์พูนสุข ช่วยทอง
17. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ
18. อาจารย์สุรางค์ เชื้อวณิชชากร
19. อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์
20. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ลักขณา ยอดกลกิจ
21. อาจารย์สา่ หรี แดงทองดี
22. อาจารย์สุมาลา สว่างจิต
23. อาจารย์ ดร.ฐิตวันต์ หงษ์กิตติยานนท์
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
25. อาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์
26. อาจารย์ศศิธร สินวรพันธ์
27. รองศาสตราจารย์ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์
28. อาจารย์สุภาวดี เลิศสาราญ
29. อาจารย์เอื้ออารีย์ สาริกา
30. อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ
31. อาจารย์วานิช สุขสถาน
32. อาจารยธนะวัฒน์ รวมสุก
33. อาจารย์อรทัย รุง่ วชิรา
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34. อาจารย์สุกัญญา บุญวรสถิต
35. อาจารย์อภิญญา กุลทะเล
36. อาจารย์ ดร.อัญชลี จันทาโภ
37. อาจารย์อัมพร เจียงวิริชัยกูร
38. อาจารย์ขวัญฤทัย เสมพูน
39. อาจารย์นภิสสรา ธีระเนตร
40. อาจารย์ ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย
41. อาจารย์ภคพร เที่ยวรอบ
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน
43. อาจารย์ชัชวาล วงค์สารี
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ศิริเจริญวงศ์
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช เชาว์ปรีชา
46. อาจารย์สุนีย์ อังศุภากร
47. อาจารย์แว่นใจ นาคะสุวรรณ
48. อาจารย์ศุจิกา รัษฏาเพ็ชร
49. อาจารย์ศุภลักษณ์ พื้นทอง
50. อาจารย์ชาญฤทธิ์ ค้าขาย
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ ศรีเพ็ญ
53. นายนพปฎล อินยาศรี
54. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
55. นายอติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์
56. นางสาวนฤมล รุง่ อินทร์
57. นางธัญลดา เลีย้ งอยู่
58. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์
59. นางสาวอัญชา แดงทองดี
60. นางสาวอัญชนา สอนแตง
61. นางสาววราลี พรหมปฏิมา
62. นางสาวเบญจพร เติมสิน
63. นายวสวัตติ์ จันทร์งาม
64. นางสาวกษิรา เหลืองอร่าม
65. นายสุรศักดิ์ เพชรทอง
66. นางสาวกานต์พชิ ชา แสนคาหมี
67. นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา
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