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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มี
ภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถ ตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพของประเทศ วิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ.
2564) และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกับนโยบายด้านการศึกษาและด้านสุขภาพของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงศึก ษาธิ ก ารและแผนยุ ท ธศาสตร์ มหาวิท ยาลัย ฯ เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
วิ ท ยาลั ย ฯ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ และมี ก ารบริ ห ารจั ด การองค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) วิทยาลัยฯ ได้
ทาการศึกษาสภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นท้าทายด้านต่างๆที่ วิทยาลัยฯ ต้องเผชิ ญ ความคิดเห็นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียและดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) โดย
อาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ได้แก่ 1) Structure
(โครงสร้าง) มีโครงสร้างการทางานหรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 2)
Strategy (กลยุทธ์) มีการกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 3)
System (ระบบ) ระบบการทางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 4) Skill (ความชานาญ)
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชานาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่
5) Staff (บุคลากร) บุคลากรมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจานวนเพียงพอหรือไม่ 6) Style
(รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ และ 7) Shared Value (ค่านิยม
ร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทาให้องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ ในส่วนของ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) ใช้กรอบการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกตามหลักการ PEST Model ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อวิทยาลัยฯ ได้แก่ 1) PPolitics เป็นการวิเ คราะห์ส ภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมือง 2) EEconomics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ 3) S-Social เป็นการวิเคราะห์
สภาพการณ์และกระแสสังคม และ 4) T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี และได้ส ารวจความคิด เห็นเกี่ย วกั บ ประเด็นปัจจัย ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
วิทยาลัยฯ จากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)
ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) และประเด็นภัยคุกคาม
(Threats : T) รวมทั้งมีการประเมินประเด็นปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน เพื่อวิเคราะห์
หาตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อที่วิทยาลัยฯจะได้ปรับตาแหน่งยุทธศาสตร์
โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม
ก
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระบุไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในการรับบริการทาง
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสุขภาพของรัฐโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย และการบริการทางสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้
เป็ น ไปตาม ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก าหนด ประเทศไทยจึ ง ได้ ด าเนิ น การปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพและได้ ป ระกาศใช้
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยมีเปูาหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับ
บริก ารสุ ขภาพอย่างทั่ว ถึ งและเท่าเทีย มกัน ซึ่งการที่จะบรรลุตามเปูาหมายนั้นได้จะต้องมีบุคลากรด้าน
สุขภาพเพื่อให้บริการทางสาธารณสุขให้มีจานวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพที่จะให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบาย
ของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอ
ภาคของประชาชน ในการได้รับการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาประเทศต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยคณะกรรมการมีหน้าที่วางแผนและกาหนดทิศทางในการเปิดสอน
สาขาพยาบาลศาสตร์ และดาเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดทาหลักสูตร ดาเนินการใน
เรื่องต่างๆ ที่เ กี่ย วข้องเพื่อให้ก ารเปิด สอนและการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมวิพากษ์หลักสูตร โดยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2550 และอนุมัติการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่
1/2550 ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ต่อมาสภาการ
พยาบาล มีมติให้การรับรองสถาบันวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และให้
ความเห็นชอบหลั ก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 ในปีการศึก ษา 2550
วิท ยาลั ย พยาบาลและสุ ขภาพเริ่ มเปิ ด สอนหลั ก สูต รพยาบาลศาสตรบั ณฑิต เป็น ปีแรก โดยรั บ นัก ศึก ษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุน่ แรก จานวน 80 คน
-ปีที่เปิดดาเนินการหลักสูตรครั้งแรก : ปีการศึกษา 2550
-หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอนในปัจจุบัน :
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555 ( ใช้กับนักศึกษารหัส 5660)

1

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561 ( ใช้กับนักศึกษารหัส 61
เป็นต้นไป)
1.2 โครงสร้างหน่วยงาน

2

1.2 โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

3

1.4 ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.4.1 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอน
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2560
2561
2562

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

1

1

1

1

1

1

1.4.2 ข้อมูลนักศึกษา
จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

ปีการศึกษา 2560
ปกติ พิเศษ
รวม

ปีการศึกษา 2561
ปกติ พิเศษ รวม

ปีการศึกษา 2562
ปกติ พิเศษ รวม

470
470

480
480

479
479

-

470
470

-

480
480

-

479
479

1.4.3 ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา

ปีการศึกษา 2560
ปกติ พิเศษ รวม

107
107

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

-

ปีการศึกษา 2561
ปกติ พิเศษ รวม

107
107

120
120

-

120
120

ปีการศึกษา 2562
ปกติ พิเศษ รวม

117
117

-

117
117

1.4.4 ข้อมูลการมีงานทาของบัณฑิต
ปีการศึกษา

2560
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.52

การมีงานทา
เงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่าของ ก.พ.
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต

2561
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.57

2562

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
4.68

1.4.5 ข้อมูลผลงานวิจัย
จานวน
สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2563

ผลงาน
44

นาไปใช้
44

ผลงาน
26

นาไปใช้
25

ผลงาน
24

นาไปใช้
20

44

44

26

25

24

20

4

1.4.6 ข้อมูลการบริการวิชาการและวิชาชีพ
จานวนโครงการบริการวิชาการ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
23
5
1

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

23

5

1

1.4.7 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
4
4
3

สาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น
1.4.8 ข้อมูลบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
หน่วยงาน
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

4

4

3

ปีงบประมาณ 2561
ตรี โท เอก รวม

ปีงบประมาณ 2562
ตรี โท เอก รวม

ปีงบประมาณ 2563
ตรี โท เอก รวม

11
11

10
10

11
11

5
5

-

16
16

5
5

-

15
15

4
4

-

15
15

สายวิชาการ
หน่วยงาน
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมาณ 2561
อ. ผศ. รศ. รวม

ปีงบประมาณ 2562
อ. ผศ. รศ. รวม

ปีงบประมาณ 2563
อ. ผศ. รศ. รวม

42
42

39
39

30
30

8
8

3
3

53
53

5

11
11

3
3

53
53

13
13

3
3

46
46

1.5 ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1. วิทยาลัยฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
2 วิทยาลัยฯ รวบรวมและสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในและ
มิถุนายน-กรกฎาคม 2563
ปัจจัยภายนอกและวิเคราะห์ และสรุปปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. วิทยาลัยฯ สารวจเพื่อประเมินค่าคะแนนน้าหนักของปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอกและวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel
4. วิทยาลัยฯ จัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16-24 กรกฎาคม 2563
(เฉพาะแผ่น A3) ให้กับกองนโยบายและแผน
5 วิทยาลัยฯ บันทึกคาของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงิน
29 กรกฎาคม-6 สิงหาคม
รายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ ERP
2563
6. กองนโยบายและแผนดาเนินการตรวจสอบและประสานกับหน่วยงาน
7-14 สิงหาคม 2563
เพื่อปรับแก้คาของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
7. วิทยาลัยฯ จัดทาเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
15-30 สิงหาคม 2563
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8. วิทยาลัยฯ จัดส่งเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) สิงหาคม-กันยายน 2563
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับหน่วยงาน
ให้กับกองนโยบายและแผนตรวจสอบ พร้อมประสานให้หน่วยงานปรับแก้
9. วิทยาลัยฯ ทาบันทึกขออนุมัตแิ ผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560
30 กันยายน 2563
– 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ
หน่วยงานจากคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ 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 หรือโครงสร้างการจัดองค์ก รในระดับ ต่างๆ
เหมาะสมดีหรือไม่
Strategy (กลยุทธ์) มีการกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่
System (ระบบ) ระบบการทางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
Skill (ความชานาญ) บุ คลากรมีความเชี่ยวชาญ 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 คราะห์ ไ ปใช้ใ นการระบุสถานการณ์ที่ เ ป็นโอกาส (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 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ (วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ)
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ
S1

คะแนน
127

%
4.44

S2

117

4.09

S3

100

3.50

S4

93

3.25

S5

88

3.08

S6

86

3.01

S7

85

2.97

S8

77

2.69

ประเด็น
มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีที่ชัดเจน
- บุคลากรปฏิบัตงิ านในทิศทางเดียวกัน
- ผลการปฏิบัตงิ านดีขนึ้ กว่าปีที่ผ่านมา
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทาให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์คล่องตัว
- มหาวิทยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์และแผนปฏิบัติ
การให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ
มี ก ารก าหนดเกณฑ์ เ พื่ อ คั ด เลื อ กสาขาวิ ช าเอตทั ค คะของคณะและของ
มหาวิ ทยาลั ยที่ ชัด เจนและเป็น ประโยชน์ต่อ การพั ฒนาคุ ณ ภาพหลัก สูต รของ
มหาวิทยาลัย และมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรที่เป็น
เอตทัคคะได้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม
เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นทั้งจานวนและคุณภาพ รวมทั้งมีจานวนสิทธิบัตรเพิ่ม
มากขึ้น
การกาหนดนโยบายให้ ค ณะ/วิทยาลั ย ต้อ งมีก ารสร้ า งเครือข่ า ยและให้มีส่ ว น
ร่วมกับพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการกากับติดตามอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชานาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการ
เรียนการสอน
- มีระบบพี่เลีย้ ง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
มหาวิทยาลัยมีช่อื เสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา
- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking
of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทาให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่ผ่านมา
- เป็ นสถาบัน ที่ มีช่ือ เสี ยงด้ า นการผลิ ต ครู และด้ า นนาฎศิลป์ ทาให้ มีจานวน
นักศึกษาที่มาสมัครศึกษาต่อด้านครูและด้านนาฎศิลป์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
บุคลากรทุกระดับ เข้าใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัตศิ าสตร์ของสถาบัน
ล้วนมีความภาคภูมใิ จในความ "เป็นวัง" ที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพ
ของประชาคมมหาวิทยาลัยในทุกระดับและทุกกลุ่ม
มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ
และมีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม
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ลาดับ
S9

คะแนน
71

%
2.48

ประเด็น
บุคลากรมีศักยภาพในการทางานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มี
การนาเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

S10

64

2.24

S11

62

2.17

S12

62

2.17

มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- ผลิ ต บั ณ ฑิต ที่ มีคุ ณ ภาพตามอั ต ลั ก ษณ์ และคุ ณ ภาพบั ณ ฑิต ที่ พึง ประสงค์
ส่งผลให้บัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึน้
มีระบบการดาเนินงานด้านวิจัยที่ดี
- มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ เ อื้ อ ต่ อ การด าเนิ น งานด้ า นการวิ จั ย ท าให้ ไ ด้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่ชัดเจน
- มีการดาเนินงานด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ
ท้องถิ่น
- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้มีผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึน้
- มีระบบและกลไกในการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ
เชื่อมโยงต่อเนื่องอย่างครบวงจร
มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มี
การรับรู้ทิศทาง
และเปู า หมายของมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งทั่ ว ถึ ง และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (4 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ
W1

คะแนน
69

%
2.41

W2

68

2.38

ประเด็น
บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยูใ่ นระดับน้อย
สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาให้ไม่
สามารถบริการได้อย่างเต็มที่
- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง
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ลาดับ
W3

คะแนน
42

%
1.47

W4

36

1.26

ประเด็น
กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามี
ทักษะภาวะผู้นา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
- การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทา
ให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีนอ้ ยด้วย
- การนาผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตรและทรัพย์สนิ ทางปัญญามี
น้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ
O1

คะแนน
134

%
4.69

O2

102

3.57

O3

80

2.80

O4

53

1.85

O5

52

1.82

O6

52

1.82

ประเด็น
มหาวิทยาลั ย ฯ ตั้งอยู่ในแหล่ ง ชุม ชน ที่ มีระบบคมนาคมที่ หลากหลาย ทาให้
นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก
ประเทศไทยเข้าสูส่ ังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิต
บัณฑิตเพื่อตอบสนองประชากรกลุม่ สูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเที่ยว
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบิน
ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้
- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นๆ และ
ความต้องการมีหลากหลายรูปแบบ
- สังคมเน้นสินค้า/คน ที่มคี วามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก
- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการ
ปฏิบัตงิ าน
การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาส
ในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การ
จัดการเรียนการสอน การทาวิจยั และบริการวิชาการได้มากขึน้
การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ทาให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยม
ในการประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไป ทาให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-learning
- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัตงิ าน และการเรียนรู้ที่
หลากหลาย รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ ไร้ขดี จากัด
- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัว
สูง เกิดการ
บูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง
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ลาดับ
O7

คะแนน
50

%
1.75

O8

41

1.43

O9

40

1.40

O10

39

1.36

O11

36

1.26

O12

36

1.26

ประเด็น
การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและ
ประเทศใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมในระดับใหญ่ข้ึน
ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย
มีโอกาส
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการทางานในระดับสากลมากขึน้
นโยบายการเข้าสูป่ ระชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและ
ร่วมมือทางการศึกษามากขึน้
- นโยบายการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ทาให้มโี อกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร
รวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ
เพิ่มมากขึน้
- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษา
จากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและทาความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มาก
ขึน้
- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน
เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออานวยต่อการบริหารงาน
- เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร On-line ท าให้ ส ามารถส่ ง ข่ า วสาร และการ
ประชาสัมพันธ์สหู่ น่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึน้
- การเปลี่ ย นแปลงตามเทคโนโลยีที่ ทัน สมั ย ขึ้น ช่ว ยลดความซั บ ซ้ อ น และ
ขั้ น ตอนในการท างาน ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรท างานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาส
ให้กับผู้ดอ้ ยโอกาสมากขึ้น

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ
T1

คะแนน
86

%
3.01

T2

71

2.48

T3

41

1.43

ประเด็น
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการ
แปรเปลี่ยนอยูต่ ลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ
สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก
สถานศึกษา
ให้ผู้เรียน
สถาบันการศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
- สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มี ก ารแข่ ง ขั น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพทางการศึก ษาทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ
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ลาดับ

คะแนน

%

ประเด็น
- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมภิ าค
- การมี คู่ แ ข่ ง ขั น ที่ เ ข้ ม แข็ ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศมากขึ้ น ท าให้
หน่วยงานประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่กาหนดไว้ จึง
ต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขัน
ทางการศึ ก ษาสู ง และหลากหลายทั้ ง เชิ ง เนื้ อ หา และเชิ ง พื้ น ที่ ส่ ง ผลให้
มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้
- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ภายในประเทศ
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาก
ขึ้น ทาให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น
เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก

2.3 ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.3.1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในปัจจุบัน

ภาพที่ 1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ณ ปัจจุบัน
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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 : แม่แบบที่ดขี องความสมาร์ท (Smart) คือ เป็นลักษณะของ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
S = Smart Students: นักศึกษา “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีความคิดดี ทาดี พูดดี แต่งกายดี
M = Smart Management: การบริหารจัดการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” ผู้บริหารเก่งและดี รับผิดชอบต่อสังคม
ทาดี มุ่งคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล
A = Smart Academic: วิชาการ “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างหลักวิชาที่สร้างสรรค์ และนาไปใช้ประโยชน์ได้
รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
R = Smart Research: การวิจัย “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” สร้างผลงานวิจัยที่ตอบสนองสังคม และนาไปใช้
ประโยชน์ได้ รวมทั้งมีรูปแบบการนาเสนอที่ดี
T = Smart Technology & Teacher: เทคโนโลยี & ครู “ฉลาดหลักแหลมน่ามอง” มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 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 โดยการพั ฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวัง สวนสุนันทาให้เ ป็นที่ย 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)
มหาวิท ยาลั ย ฯ ได้ ก าหนดนโยบายในการบริ หารและพัฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อให้ก ารดาเนิ นงานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1) เร่ง รัด และสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์แ ละบุ คลากรทุก 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 โดยการมี เครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
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
3) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ
สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
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4. นโยบายด้านการบริการวิชาการ
1) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบายด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับ สนุน ให้มี ก ารสร้า งเครือข่ ายทางวั ฒนธรรมแลกเปลี่ ย นเพื่อการอนุรัก ษ์และเผยแพร่ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย (University Development Goals)
เมื่อสถานการณ์เปลี่ย น เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เ กิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก
อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุ ณค่า เราต้องธารงรักษา มหาวิท ยาลัยจึงได้กาหนดรูป แบบของการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง
จุดหมายปลายทางและเปู าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่ ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อกากับ
ติด ตามระบบการท างานเพื่อการพั ฒนาอย่า งต่อ เนื่อ งเพื่ อนาไปสู่ ความเป็ น “ต้นแบบ” ตามวิสั ย ทัศ น์ 15 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” เพราะนี่คือสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้อง
ดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 SSRU “KEEP” Model
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จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model
มหาวิทยาลัยได้กาหนดเปูาหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เปูาหมายที่กาหนดไว้ รายละเอียด
ดังนี้
S : Sustainability University which Grow Along with Society.
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่
W : Aiming to be the World-Class University.
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
C : Capacity and Capability.
การทางานอย่างเต็มกาลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ลอ้ มรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ
ทั้งนี้ สามารถแสดงเปูาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 SSRU “SWITCH”
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทาได้ขับเคลื่อนแผนยุท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s
Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Construct
Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น (Establish Relationship to
Link Local to Network)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Elevate the Level of International
Recognition)
แต่จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา จึงได้ยุบรวมประเด็นยุ ทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น กั บ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ เพื่อให้ขับเคลื่อนในการพัฒนาทันกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 –
2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดมีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน (Raise the University‘s
Potential to Become Sustainable Specialist)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ( Construct
Academic Works for Elevating Local Wisdom Sustainably)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct
the Network Cooperation and Elevate the Recognition to the International Level)

18

โดยแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) สามารถสรุ ป เปู า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด
แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเปู า ประสงค์ ตั ว ชี้ วั ด แผนงาน/กลยุ ท ธ์ และโครงการ/กิ จ กรรมของ
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ในแต่ละยุทธศาสตร์
จานวน
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/ โครงการ
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ /กิจกรรม
1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่าง
9
20
17
20
ยั่งยืน
2) สร้ า งผลงานวิ ช าการสู่ ก ารยกระดั บ ภู มิ
8
14
13
13
ปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
3) สร้า งความสั มพั นธ์ กั บ เครือข่ ายและขยาย
6
7
8
8
การยกย่องระดับนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น
23
41
38
41
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ส่วนที่ 3 สาระสาคัญของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
3.2 พันธกิจ (Mission)
1) ผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและด้านการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดาเนินชีวิต มีทักษะใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทางานในระดับสากล และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
2) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่
ประชาคมอาเซียน และสากล
3) บริการวิชาการและชุมชน ให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการ
พยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนาและเครือข่ายการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่
ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.3 ภารกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถ
นาความรู้ไปประยุ กต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริย ธรรม มีจิตสานึกในจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ เพื่อดาเนินชีวติ และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล และ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
3.4 เสาหลัก (Pillar)
ทรงปัญญา ศรัทธาธรรม นาสังคม
( Wisdom Faith and Social Leadership )
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3.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition)
3.6 อัตลักษณ์ (Identity)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและมีความ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรูข้ องวิชาชีพให้แก่ผอู้ ื่นได้
จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่นื มุ่งทาความดีที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล”
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็นวัง
สวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ขอ้ มูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มแี หล่งเรียนรูท้ ี่ทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผูร้ ับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
SMART เป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย
S = Smart Students : มีนัก ศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติ และมี
บุคลิกภาพดี
M = Smart Management : มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหาร
จัดการองค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล
A = Smart Academic : มีบุคลากรในองค์กรที่มีความรู้ท างด้านวิชาการ มีความฉลาด
สร้างสรรค์ และสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้
R = Smart Research : บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการทาวิจัย และ/หรือนาผลการวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติงานและต่อองค์กร
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T = Smart Technology & Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการดารงตน
3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
3.10 แผนที่ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564
แผนที่ยทุ ธศาสตร์วทิ ยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. 2560-2564
:
:

CNHSSRU

Social Media
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
1.1
มหาวิทยาลัย
เอตทัคคะที่มี
ความยั่งยืน
และได้รับการ
ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
1.2 บัณฑิตมี
คุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บัณฑิต
และสังคม และ
มีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่21

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี
2560
0.64

ปี
2561
0.86

ปี
2562
0.00

1.2.1 ระดับคะแนน ระดับคะแนน 4.37
คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท เอก
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(2)
1.2.2 ร้อยละของ
ร้อยละ
100.00
บัณฑิตปริญญาตรี
ได้งานทาและ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี(3)

4.67

92.24

1.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ยกย่องหรือยอมรับ
ในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ(1)

ร้อยละ

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

ปี 2564

N/A

≥0.45

1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษา
ส่งผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์
เข้าประกวดในระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงาน
นักศึกษาสู่การประกวดใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (A)1

รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา

4.57

4.68

≥4.60

1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการ
การสอนด้วยนวัตกรรม
ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการสร้างทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21

โครงการจัดการเรียนการสอน
สวนสุนันทา 4.0
(SSRU 4.0)

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

96.91

99.17

≥91.65
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ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
1.3
มหาวิทยาลัยมี
การส่งเสริมและ
สนับสนุนในการ
สร้าง
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ทักษะ
ที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ 21
หรือ
ความสามารถ
พิเศษ (talent)
ให้กับนักศึกษา
สอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์
ของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
1.3.1 ร้อยละ
นักศึกษาที่มจี ติ
อาสาหรือจิต
สาธารณะ
1.3.2 ร้อยละ
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่
21 หรือ talents
1.3.3 จานวน
ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกเป็นตัวแทน
ของหน่วยงานไป
นาเสนอในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
1.3.4 ร้อยละ
นักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR
ระดับ B1 หรือ
มาตรฐานอื่นที่
เทียบเท่า

หน่วยนับ
ร้อยละ

ปี
2560
-

ปี
2561
-

ปี
2562
-

ร้อยละ

-

-

ผลงาน

-

ร้อยละ

-

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีความสามารถ
พิเศษ

โครงการสร้างนักศึกษาเป็นนัก
จิตอาสาหรือจิตสาธารณะ

รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา

1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การนาเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษาในระดับนานาชาติ

โครงการนาเสนองานวิจัย
(Mini-conference) ของนักศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษาสูก่ าร
วิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝุาย
วิจัยและพัฒนา

1.3.4.1 พัฒนาความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่
21

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

ปี 2564

-

≥20.00

-

-

≥20.00

-

0

-

5

-

-

66.81

≥20.00
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แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการพัฒนานักศึกษาตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
และอัตลักษณ์สวนสุนันทา

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
1.4 หลักสูตรมี
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

1.5 บุคลากรทุก
ระดับมีความรู้
ทักษะและ
ทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน
ตลอดจนมี

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1.4.1 จานวน
สาขาวิชาเอตทัคคะ
ที่มีคะแนนประเมิน
ตั้งแต่ 80 คะแนน
ขึน้ ไป(4)
1.4.2 ร้อยละของ
หลักสูตรทั้งหมดที่
ผ่านตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ.
โดยได้คะแนนไม่ต่า
กว่าระดับ 3.01

สาขาวิชา

1.4.3 จานวน
หลักสูตรระยะสั้น
(Non-Degree)

หลักสูตร

1.5.1 ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
1.5.2 ร้อยละของ
บุคลากรสาย

ร้อยละ

ปี
2560
-

ปี
2561
-

ปี
2562
1

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)
N/A

ค่า
เป้าหมาย

ร้อยละ

-

-

-

1

-

-

1

26.92

33.33

≥29.00

-

-

5.00

25

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของ โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่
สาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถ เอตทัคคะ (A)2
แข่งขันในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือเครือข่ายใน
การพัฒนาหลักสูตร
1.4.3.1 พัฒนาหลักสูตรระยะ
สัน้ (Non-Degree) ให้เป็นที่
ยอมรับและสามารถบริการ
วิชาการจัดหารายได้
1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการ

โครงการบริหารหลักสูตรที่มี
คุณภาพ

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะ
สัน้ (Non-Degree)

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

โครงการเพิ่มตาแหน่งทาง
วิชาการ

รองคณบดีฝุาย
บริหาร

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรสายสนับสนุน

โครงการเข้าสูต่ าแหน่งที่สูงขึน้
ของบุคลากรสายสนับสนุน

ปี 2564

ร้อยละ

-

แผนงาน/ กลยุทธ์

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์
ความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ

1.6
มหาวิทยาลัย
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ : ITA
1.7 บุคลากรทุก
ระดับรับรูแ้ ละมี
ส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย
ตามทิศทางที่

ตัวชี้วัด
สนับสนุนวิชาการที่
เข้าสูต่ าแหน่งที่
สูงขึน้
1.5.3 ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
1.6.1 ผลการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ :
ITA(5)

1.7.1 ร้อยละ
บุคลากรทุกระดับที่
รับรูแ้ ละมีสว่ นร่วม
ในการขับเคลื่อน
ภารกิจให้สาเร็จ

หน่วยนับ

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

ปี 2564
วิชาการเข้าสูต่ าแหน่งที่สูงขึน้

วิชาการ

ร้อยละ

-

-

15.22

50.00

≥70.00

1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษของบุคลากร

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

คะแนน

-

-

-

-

≥85.00

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการดาเนินการตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

รองคณบดีฝุาย
บริหาร

ร้อยละ

-

-

-

-

≥90.00

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและ
กลไกการกากับองค์กรโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยให้มี

โครงการกากับองค์การที่ดี

รองคณบดีฝุาย
บริหาร
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ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

ปี 2564

กาหนดไว้
1.8
มหาวิทยาลัยมี
การบริหาร
จัดการอาคาร
สถานที่ และสิ่ง
อานวยความ
สะดวกที่รองรับ
การดาเนินการ
ตามพันธกิจได้
อย่างครบถ้วน
และเกิดความ
ประหยัด
งบประมาณ
1.9
มหาวิทยาลัย
สามารถบริหาร
จัดการ
ทรัพย์สิน
สินทรัพย์เพื่อใช้
ในการปฏิบัติ
ตามภารกิจ

แผนงาน/ กลยุทธ์
ความยืดหยุ่นและคล่องตัว

1.8.1 จานวนข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ และ
สิ่งอานวยความ
สะดวกตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
1.8.2 ร้อยละของ
การประหยัด
งบประมาณจากการ
ใช้ไฟฟูาและน้าเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา

1.9.1 เงินรายได้จาก
โครงการจัดหา
รายได้ด้านการ
บริการวิชาการและ
วิจัยต่ออาจารย์
ประจา(6)

ครัง้ /ปี

-

-

-

-

≤15

ร้อยละ

-

-

-

-

≥5

บาท/คน

-

94,751.00 31,600.00 152,013.48

27

12,000

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุง
โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิ
ระบบสารสนเทศ อาคาร
ทัศน์และสืง่ อานวยความสะดวก
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้พร้อมสาหรับ
การจัดการเรียนการสอนและ
ภารกิจอื่นๆ

รองคณบดีฝุาย
บริหาร

1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดหารายได้ของ
หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ

รองคณบดีฝุาย
วิจัยและพัฒนา

โครงการจัดหารายได้ดว้ ยการ
บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน
ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

2.1 ผลงาน
วิชาการ วิจัยและ
งานสร้างสรรค์
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
2.2 ผลงานวิจัย
งานนวัตกรรม
งานสร้างสรรค์
หรืองานวิชาการ
ได้รับการนาไปใช้
ประโยชน์และให้
ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วัด

2.1.1 ร้อยละของผลงาน
วิชาการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
2.2.1 จานวนงานวิจัย
งานนวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองาน
วิชาการที่นาไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือสร้าง
รายได้ลดรายจ่าย หรือ
พัฒนาประชาชนและ
ชุมชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน(7)
2.4 มหาวิทยาลัย 2.4.1 จานวนผู้เข้าเยี่ยม
เป็นศูนย์กลาง
ชมแหล่งเรียนรู้
แห่งการเรียนรู้
และบริการทาง

หน่วยนับ

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ร้อยละ

45.65

31.54

61.15

39.58

60.00

ผลงาน

-

-

-

-

2

คน

-

-

-

-

100
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แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

2.1.1.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการนา
ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจาและนักวิจัยให้ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2.2.1.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ถา่ ยทอดองค์
ความรู้จากงานวิจัย งาน
วิชาการ ให้เกิดประโยชน์
กับชุมชน

โครงการส่งเสริมการ
ตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัยในระดับชาติ
และนานาชาติ

รองคณบดีฝุาย
วิจัยและพัฒนา

โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัย นวัตกรรมและ
งานวิชาการ เพื่อการ
พัฒนาชุมชน (A)3

รองคณบดีฝุาย
วิจัยและพัฒนา

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับ
โครงการพัฒนาแหล่ง
สนุนการเพิ่มองค์ความรู้ใน เรียนรู้
แหล่งเรียนรู้ และประชา
สัมพันธ์ให้เข้าเยี่ยมชม

รองคณบดีฝุาย
วิจัยและพัฒนา

ปี 2564

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

วิชาการแก่ชุมชน
โรงเรียน
วิสาหกิจชุมชน
กลุม่ อาชีพ
ผู้ประกอบการ
ใหม่ และท้องถิ่น
ให้มีความให้
เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนตามศาสตร์
พระราชา
2.5 มหาวิทยาลัย
มีงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของแหล่งทุน

ตัวชี้วัด

2.5.1 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัย
- กลุม่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.5.4 จานวน
ผลงานวิจัย นวัตกรรม
หรืองานสิทธิบัตรที่
นาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

หน่วยนับ

ปี
2560

ปี
2561

บาท/คน
ผลงาน

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ปี
2562

59,669.33 107,439.24
-

-

-

-

29

ค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

2.5.1.1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดหาแหล่ง
ทุนงานวิจัย
นวัตกรรม โดยอาศัย
เครือข่ายจากภาค
อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือ
ภาคบริการ

โครงการจัดหาแหล่ง
ทุนงานวิจัยโดยอาศัย
เครือข่าย

รองคณบดีฝุาย
วิจัยและพัฒนา

ปี 2564

50,000.00
1

ผลการดาเนินงาน
เป้าประสงค์

2.6
วารสารวิชาการที่
ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.7 มหาวิทยาลัย
มีกระบวนการ
บริการวิชาการ ที่
ได้มาตรฐาน สอด
รับกับความ
ต้องการของ
ท้องถิ่นและสังคม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

โครงการยกระดับ
คุณภาพวารสาร
วิชาการสู่มาตรฐาน
และคุณภาพทั้งระบบ

รองคณบดีฝุาย
วิจัยและพัฒนา

2.7.1.1 พัฒนาระบบการ
โครงการพัฒนาระบบ
บริการวิชาการที่
การบริการวิชาการ
สอดคล้องกับความ
ต้องการ และเป็นประโยชน์
ต่อท้องถิ่นและสังคม

รองคณบดีฝุาย
วิจัยและพัฒนา

ปี 2564

2.6.1 จานวน
วารสารวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ

วารสาร

-

-

0

0

1

2.7.1 ร้อยละของการ
บริการวิชาการที่มี
การบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอน
หรือการวิจัย(10)

ร้อยละ

-

-

-

-

≥90.00

30

แผนงาน/ กลยุทธ์

2.6.1.1 ยกระดับ
วารสารวิชาการให้ได้
คุณภาพและมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์
3.1 มหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

3.2 เครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดี
กับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
3.1.1 ร้อยละ
ความสาเร็จของ
แผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย(11)
3.1.2 ร้อยละของ
งานวิจัย บทความ
วิชาการ งาน
สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ของ
อาจารย์และนักวิจัย
ที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจานวน
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
3.2.1 ร้อยละของ
เครือข่ายที่มีผลผลิต
ร่วมกันและเป็น
ประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย(12)

หน่วย
นับ

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละ

ปี
2560
63.64

ปี
2561
61.54

ปี
2562
4

ร้อยละ

-

-

ร้อยละ

100.00

80.00

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

ปี 2564

1

80.00

1.92

0

≥3.50

80.00

100.00

≥80.00
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แผนงาน/ กลยุทธ์
3.1.1.1 สนับสนุนการสร้าง
ผลงานตามแนวทางการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ
3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการแข่งขัน
ทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ

โครงการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (URanking) (A)5

รองคณบดี
ฝุายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

โครงการส่งเสริมการ
ประกวดผลงานวิชาการ
สูเ่ วทีระดับชาติและ
นานาชาติ

รองคณบดีฝุายวิจัย
และพัฒนา

3.2.1.1 สนับสนุนการให้
เครือข่ายและท้องถิ่นมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยตาม
ภารกิจ (การผลิตบัณฑิต
การวิจัย บริการวิชาการ และ

โครงการการมีสว่ นร่วม
ของเครือข่ายและ
ท้องถิ่นในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ผลการดาเนินงาน
ปี
2560

ปี
2561

ปี
2562

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

ปี 2564
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ

-

-

-

-

≥70.00

3.3.1.1 ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
และบริการให้ตรงตาม
กลุม่ เปูาหมายทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ
รองคณบดีฝุาย
บริหาร

3.5.1 ร้อยละของ
เครือข่ายความ
ร่วมมือในประเทศที่
มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน

ร้อยละ

-

-

-

-

≥80.00

โครงการความร่วมมือ
กับเครือข่าย
ภายในประเทศ

รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา

ร้อยละ

โครงการจัดกิจกรรม
ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือของเครือข่าย
และท้องถิ่น
โครงการความร่วมมือ
กับเครือข่ายต่างประเทศ

รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา

3.6.1 ร้อยละของ
เครือข่ายความ
ร่วมมือต่างประเทศที่
มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน

3.5.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย
3.5.1.2 สนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่ายและ
ท้องถิ่น
3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ
ร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับ
มหาวิทยาลัยและเครือข่าย

3.3 ความมี
ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยโดย
มีนักเรียนเลือก
ศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย
3.5 มหาวิทยาลัย
มีการดาเนินการ
จัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับ
เครือข่ายใน
ประเทศและ
ท้องถิ่น

3.3.1 ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้ามา
ศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยต่อแผน
รับนักศึกษาประจาปี

3.6
มหาวิทยาลัยมี
การดาเนินการ
จัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ต่างประเทศ

(13)

-

-

0

-
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≥50.00

รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

1.1 มหาวิทยาลัย
เอตทัคคะที่มีความ
ยั่งยืน และได้รับการ
ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ
1.2 บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้
บัณฑิตและสังคม
และมีทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21

ตัวชี้วัด

1.1.1 ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับการ
ยกย่องหรือยอมรับ
ในระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ(1)
1.2.1 ระดับคะแนน
คุณภาพของบัณฑิต
ปริญญาตรี โท เอก
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(2)
1.2.2 ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานทาและ
ประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี(3)

หน่วยนับ

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.1.2.1 สนับสนุนให้นักศึกษา
ส่งผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย และงานสร้างสรรค์
เข้าประกวดในระดับชาติและ
นานาชาติ
1.2.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการ
การสอนด้วยนวัตกรรม
ร่วมสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการสร้างทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21

โครงการส่งเสริมผลงาน
นักศึกษาสู่การประกวดใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ (A)1

ปี 2564

ร้อยละ

N/A

≥0.45

ระดับ
คะแนน

4.68

≥4.60

ร้อยละ

99.17

≥91.65
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โครงการจัดการเรียนการ
สอนสวนสุนันทา 4.0
(SSRU 4.0)

ภาคปกติ
(บาท)

ภาคพิเศษ
(บาท)

ผู้กากับดูแล

5,000

รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา

1,500,000

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

เป้าประสงค์

1.3 มหาวิทยาลัยมี
การส่งเสริมและ
สนับสนุนในการสร้าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ ทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่
21 หรือ
ความสามารถพิเศษ
(talent) ให้กับ
นักศึกษาสอดคล้อง
ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

1.3.1 ร้อยละ
นักศึกษาที่มจี ติ
อาสาหรือจิต
สาธารณะ
1.3.2 ร้อยละ
นักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีทักษะที่
จาเป็นในศตวรรษที่
21 หรือ talents
1.3.3 จานวน
ผลงานวิจัยของ
นักศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกเป็นตัวแทน
ของหน่วยงานไป
นาเสนอใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ
1.3.4 ร้อยละ
นักศึกษาที่สอบผ่าน
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR
ระดับ B1 หรือ
มาตรฐานอื่นที่

หน่วยนับ

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.3.1.1 ส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา
และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และมีความสามารถ
พิเศษ

โครงการสร้างนักศึกษาเป็น
นักจิตอาสาหรือจิต
สาธารณะ

50,000

โครงการพัฒนานักศึกษา
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์และอัตลักษณ์สวน
สุนันทา

300,000

1.3.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การนาเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษาในระดับนานาชาติ

โครงการนาเสนองานวิจัย
(Mini-conference) ของ
นักศึกษา
โครงการพัฒนานักศึกษาสู่
การวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

50,000

รองคณบดีฝุาย
วิจัยและพัฒนา

1.3.4.1 พัฒนาความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้
ทักษะด้านภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21

30,000

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

ปี 2564

ร้อยละ

-

≥20.00

ร้อยละ

-

≥20.00

ผลงาน

-

5

ร้อยละ

66.81

≥20.00
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ภาคปกติ
(บาท)

ภาคพิเศษ
(บาท)

ผู้กากับดูแล

รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2564

ภาคปกติ
(บาท)

ภาคพิเศษ
(บาท)

ผู้กากับดูแล

เทียบเท่า

1.4 หลักสูตรมี
มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

1.4.1 จานวน
สาขาวิชาเอตทัคคะ
ที่มีคะแนนประเมิน
ตั้งแต่ 80 คะแนน
ขึน้ ไป(4)
1.4.2 ร้อยละของ
หลักสูตรทั้งหมดที่
ผ่านตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพ
หลักสูตรของ สกอ.
โดยได้คะแนนไม่ต่า
กว่าระดับ 3.01

สาขาวิชา

1.4.3 จานวน
หลักสูตรระยะสั้น
(Non-Degree)

หลักสูตร

N/A

1

ร้อยละ

-

1

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของ โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่
สาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถ เอตทัคคะ (A)2
แข่งขันในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

5,000

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ
1.4.2.2 ส่งเสริมและสนับสนุน
ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการหรือเครือข่ายใน
การพัฒนาหลักสูตร
1.4.4.1 พัฒนาหลักสูตรระยะ
สัน้ (Non-Degree) ให้เป็นที่
ยอมรับและสามารถบริการ
วิชาการจัดหารายได้

โครงการบริหารหลักสูตรที่มี
คุณภาพ

10,000

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา

70,000
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โครงการพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้น (Non-Degree)

เป้าประสงค์

1.5 บุคลากรทุก
ระดับมีความรู้ ทักษะ
และทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจน
มี
ความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ

ตัวชี้วัด

1.5.1 ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
1.5.2 ร้อยละของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการที่
เข้าสูต่ าแหน่งที่
สูงขึน้
1.5.3 ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย
1.6 มหาวิทยาลัยผ่าน 1.6.1 ผลการ
เกณฑ์การประเมิน
ประเมินคุณธรรม
คุณธรรมและความ และความโปร่งใสใน
โปร่งใสในการ
การดาเนินงานของ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ :
หน่วยงานภาครัฐ :
ITA(5)
ITA

หน่วยนับ

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2564

ภาคปกติ
(บาท)

ภาคพิเศษ
(บาท)

ผู้กากับดูแล

ร้อยละ

33.33

≥29.00

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการ

โครงการเพิ่มตาแหน่งทาง
วิชาการ

5,000

ร้อยละ

-

5.00

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเข้าสูต่ าแหน่งที่สูงขึน้

โครงการเข้าสูต่ าแหน่งที่
สูงขึน้ ของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

5,000

ร้อยละ

50.00

≥70.00

1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากร

30,000

รองคณบดีฝุาย
วิชาการ

คะแนน

-

≥85.00

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการประเมินคุณธรรม
ให้มีการดาเนินการตามเกณฑ์ และความโปร่งใส
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงาน

5,000

รองคณบดีฝุาย
บริหาร
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รองคณบดีฝุาย
บริหาร

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและ
กลไกการกากับองค์กรโดย
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยให้มี
ความยืดหยุ่นและคล่องตัว
1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ อาคาร
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
ภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้พร้อมสาหรับ
การจัดการเรียนการสอนและ
ภารกิจอื่นๆ

โครงการกากับองค์การที่ดี

1,871,800

รองคณบดีฝุาย
บริหาร

โครงการปรับปรุงกายภาพ
ภูมิทัศน์และสื่งอานวยความ
สะดวก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6,213,000

รองคณบดีฝุาย
บริหาร

5,000

รองคณบดีฝุาย
วิจัยและพัฒนา

ปี 2564

1.7 บุคลากรทุกระดับ
รับรูแ้ ละมีสว่ นร่วมใน
การขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยตาม
ทิศทางที่กาหนดไว้

1.7.1 ร้อยละ
บุคลากรทุกระดับที่
รับรูแ้ ละมีสว่ นร่วม
ในการขับเคลื่อน
ภารกิจให้สาเร็จ

ร้อยละ

-

≥90.00

1.8 มหาวิทยาลัยมี
การบริหารจัดการ
อาคารสถานที่ และ
สิ่งอานวยความ
สะดวกที่รองรับการ
ดาเนินการตามพันธ
กิจได้อย่างครบถ้วน
และเกิดความ
ประหยัดงบประมาณ

1.8.1 จานวนข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ และ
สิ่งอานวยความ
สะดวกตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
1.8.2 ร้อยละของ
การประหยัด
งบประมาณจาก
การใช้ไฟฟูาและน้า
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา
1.9.1 เงินรายได้จาก
โครงการจัดหา
รายได้ด้านการ
บริการวิชาการและ

ครัง้ /ปี

-

≤15

ร้อยละ

-

≥5

บาท/คน

152,013.48

12,000

1.9 มหาวิทยาลัย
สามารถบริหาร
จัดการทรัพย์สิน
สินทรัพย์เพื่อใช้ใน

งบประมาณ

1.9.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการจัดหารายได้ดว้ ย
การจัดหารายได้ของหน่วยงาน การบริการวิชาการ
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ
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ภาคปกติ
(บาท)

ภาคพิเศษ
(บาท)

ผู้กากับดูแล

เป้าประสงค์

การปฏิบัติตาม
ภารกิจ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ
แผนงาน/ กลยุทธ์

ปี 2564

วิจัยต่ออาจารย์
ประจา(6)

38

โครงการ/กิจกรรม

ภาคปกติ
(บาท)

ภาคพิเศษ
(บาท)

ผู้กากับดูแล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมปิ ัญญาท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน

เป้าประสงค์

2.1 ผลงาน
วิชาการ วิจัยและ
งานสร้างสรรค์
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ใน
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ
2.2 ผลงานวิจัย
งานนวัตกรรม
งานสร้างสรรค์
หรืองานวิชาการ
ได้รับการนาไปใช้
ประโยชน์และให้
ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้

ตัวชี้วัด

2.1.1 ร้อยละของ
ผลงานวิชาการ วิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อ
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
2.2.1 จานวน
งานวิจัย งาน
นวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองาน
วิชาการที่นาไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
หรือสร้างรายได้ลด
รายจ่าย หรือพัฒนา
ประชาชนและชุมชน
ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

หน่วยนับ

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2564

ภาคปกติ
(บาท)

ภาคพิเศษ
(บาท)

ผู้กากับดูแล

ร้อยละ

39.58

60.00

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การนาผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจา
และนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติ

5,000

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
พัฒนา

ผลงาน

-

2

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ถา่ ยทอดองค์ความรู้จาก
งานวิจัย งานวิชาการ ให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
นวัตกรรมและงานวิชาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชน (A)3

5,000

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
พัฒนา

(7)
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เป้าประสงค์

2.4 มหาวิทยาลัย
เป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้
และบริการทาง
วิชาการแก่ชุมชน
โรงเรียน วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่มอาชีพ
ผู้ประกอบการ
ใหม่ และท้องถิ่น
ให้มีความให้
เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืนตามศาสตร์
พระราชา
2.5 มหาวิทยาลัย
มีงานวิจัยที่
ตอบสนองต่อ
ความต้องการ
ของแหล่งทุน

ตัวชี้วัด

2.4.1 จานวนผู้เข้า
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้

2.5.1 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อ
อาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
- กลุม่ สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
- กลุม่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

หน่วยนับ

คน

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)
-

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
การเพิ่มองค์ความรู้ในแหล่ง
เรียนรู้ และประชาสัมพันธ์ให้
เข้าเยีย่ มชม

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

25,000

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
พัฒนา

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุน โครงการจัดหาแหล่งทุน
การจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย
งานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย
นวัตกรรม โดยอาศัยเครือข่าย
จากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ
หรือภาคบริการ

5,000

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
พัฒนา

ปี 2564
100

บาท/คน

บาท/คน
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ภาคปกติ
(บาท)

ภาคพิเศษ
(บาท)

ผู้กากับดูแล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

2.6.1.1 ยกระดับ
วารสารวิชาการให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพ
วารสารวิชาการสู่มาตรฐาน
และคุณภาพทั้งระบบ

ปี 2564

ภาคปกติ
(บาท)

ภาคพิเศษ
(บาท)

ผู้กากับดูแล

เทคโนโลยี

2.6
วารสารวิชาการที่
ได้รับการยอมรับ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.7 มหาวิทยาลัย
มีกระบวนการ
บริการวิชาการ ที่
ได้มาตรฐาน สอด
รับกับความ
ต้องการของ

- กลุม่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.5.4 จานวน
ผลงานวิจัย
นวัตกรรมหรืองาน
สิทธิบัตรที่นาไปใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์

บาท/คน
ผลงาน

107,439.24
-

50,000.00
1

2.6.1 จานวน
วารสารวิชาการที่
ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติ

วารสาร

0

1

2.7.1 ร้อยละของ
การบริการวิชาการ
ที่มีการบูรณาการ
กับการจัดการเรียน
การสอนหรือการ
วิจัย(10)

ร้อยละ

-

≥90.00

2.7.1.1 พัฒนาระบบการ
โครงการพัฒนาระบบการ
บริการวิชาการที่สอดคล้องกับ บริการวิชาการ
ความต้องการ และเป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม
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200,000

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
พัฒนา

5,000

รองคณบดี
ฝุายวิจัยและ
พัฒนา

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ปี 2563
(รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ
แผนงาน/ กลยุทธ์

ปี 2564

ท้องถิ่นและสังคม

42

โครงการ/กิจกรรม

ภาคปกติ
(บาท)

ภาคพิเศษ
(บาท)

ผู้กากับดูแล

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์
3.1 มหาวิทยาลัย
เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

3.2 เครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดี
กับมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด
3.1.1 ร้อยละ
ความสาเร็จของ
แผนการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย(11)
3.1.2 ร้อยละของ
งานวิจัย บทความ
วิชาการ งาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ของ
อาจารย์และนักวิจัยที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัย
3.2.1 ร้อยละของ
เครือข่ายที่มีผลผลิต
ร่วมกันและเป็น
ประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัย(12)

ปี 2563
หน่วยนับ (รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2564

ร้อยละ

1

80.00

ร้อยละ

0

≥3.50

ร้อยละ

100

≥80.00

ภาคปกติ
(บาท)
5,000

ภาคพิเศษ
(บาท)

ผู้กากับดูแล

3.1.1.1 สนับสนุนการสร้าง
ผลงานตามแนวทางการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ
3.1.2.1 ส่งเสริมให้มีการ
แข่งขันทางวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย (U-Ranking)
(A)5
โครงการส่งเสริมการ
ประกวดผลงานวิชาการสู่
เวทีระดับชาติและ
นานาชาติ

10,000

รองคณบดีฝุาย
วิจัยและพัฒนา

3.2.1.1 สนับสนุนการให้
เครือข่ายและท้องถิ่นมีสว่ น
ร่วม
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต
การวิจัย บริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีสว่ นร่วม
ของเครือข่ายและท้องถิ่น
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

5,000

รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา

43

รองคณบดี
ฝุายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ปี 2563
หน่วยนับ (รอบ 11
เดือน)

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณ
แผนงาน/ กลยุทธ์

โครงการ/กิจกรรม

ปี 2564

ภาคปกติ
(บาท)
5,000

ภาคพิเศษ
(บาท)

ผู้กากับดูแล

3.3 ความมี
ชื่อเสียงของ
มหาวิทยาลัยโดยมี
นักเรียนเลือก
ศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัย
3.5 มหาวิทยาลัย
มีการดาเนินการ
จัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับ
เครือข่ายใน
ประเทศและ
ท้องถิ่น

3.3.1 ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้ามาศึกษา
ต่อในมหาวิทยาลัยต่อ
แผนรับนักศึกษา
ประจาปี(13)

ร้อยละ

-

≥70.00

3.3.1.1 ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
และบริการให้ตรงตาม
กลุม่ เปูาหมายทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

3.5.1 ร้อยละของ
เครือข่ายความร่วมมือ
ในประเทศที่มีการจัด
กิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ

100

≥80.00

โครงการความร่วมมือกับ
เครือข่ายภายในประเทศ

5,000

รองคณบดีฝุาย
กิจการนักศึกษา

โครงการจัดกิจกรรมตาม
ข้อตกลงความร่วมมือของ
เครือข่ายและท้องถิ่น

5,000

รองคณบดีดฝี ุาย
กิจการนักศึกษา

3.6 มหาวิทยาลัย
มีการดาเนินการ
จัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับ
เครือข่าย
ต่างประเทศ

3.6.1 ร้อยละของ
เครือข่ายความร่วมมือ
ต่างประเทศที่มกี ารจัด
กิจกรรมร่วมกัน

3.5.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในประเทศเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัย
3.5.1.2 สนับสนุนการดาเนิน
กิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือของเครือข่ายและ
ท้องถิ่น
3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์กับมหาวิทยาลัยและ
เครือข่าย

โครงการความร่วมมือกับ
เครือข่ายต่างประเทศ

5,000

รองคณบดีดฝี ุาย
กิจการนักศึกษา

ร้อยละ

-

≥50.00
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รองคณบดีฝุาย
วิชาการ
รองคณบดีฝุาย
บริหาร

ส่วนที่ 6 แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมินผล
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทาแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิ ดผลในทางปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในเรื่อง
แนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อปรับ กระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
เป้าหมาย
1. ผู้บริหารและบุค ลากรของวิทยาลัย พยาบาลและสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจใน แผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติ
2. มีก ลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่ก ารปฏิบัติที่มีป ระสิท ธิภาพ และมีก ารจัดท า
แผนงานและโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเปูาหมายและตัวชีว้ ัด
3. ก าหนดเครื่ อ งชี้ วั ด ผลส าเร็ จ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทางการดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุป ระสงค์และเปูาหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนวทางการแปลง
แผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ และการติ ด ตาม
ประเมินผล ดังนี้
1.เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อม
กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อ แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่
เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติไ ด้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของแผนยุ ท ธศา สตร์ แ ละ
แผนปฏิบั ติ ก ารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการจั ด เวที ส ร้า งความเข้ าใจในภารกิจ เปูา หมาย
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
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1.2 ผลั กดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ แนวทางของ
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. 2564 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงและประเมินผลงานของหน่วยงานตามที่กาหนดไว้
1.4 จัด ให้มีก ารลงนามคารับ รองการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุ ทธศาสตร์ทั่วองค์ก ร
ทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สู่การประเมินผลงาน
1.5 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน
สื่อภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุ ขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุก เร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. พั ฒ นากระบวนการจั ด ท าแผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนับ สนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลัก ษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น
(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(3) แผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่าย
(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
(6) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
(8) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(9) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(10) แผนพัฒนาบุคลากร
(11) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(12) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(13) แผนการจัดการความรู้
(14) แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(15) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง
(16) แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(17) แผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
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1.1
ก าหนดขั้ นตอนของกระบวนการดาเนิ น งานตามแผนงานโครงการให้ชั ดเจน
มุ่งเน้นที่การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดลาดับความสาคัญของ
กิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
1.2 ติ ด ตาม ตรวจสอบผลที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น แผนงานโครงการว่ า สามารถ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินนั้ เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่จะผลักดันการทางานของกลไก
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน
ร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกาลังในหลายมิตใิ นการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน
คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายสู งสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์
ที่ตงั้ ไว้ ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
1. ผู้บริหารระดับ สูงและผู้บริหารทุก ระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เ กิดการเปลี่ย นแปลง
และสื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคี วามเข้าใจ
2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนากลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงานมา
แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุง่ เน้นการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ
ถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
การติดตามและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพแล้ว
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
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป
บทเรียนและข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
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2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การดาเนินการบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ
จัดทารายงานผลงานประจาปีเผยแพร่สสู่ าธารณะ
3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 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. ควรมีกลไกเชื่อมโยงการประเมินผลงานรายบุคคลกับผลงานในระดับ สาขาวิชา เพื่อเชื่อมโยงกับ
ผลงานในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงถึงผลสาเร็จของการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่ระดับหน่วยงานและระดับ
บุคคล
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ภาคผนวก

49

ภาคผนวก 1
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ภาคผนวก 2
ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
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2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ
S1

คะแนน
127

%
4.44

S2

117

4.09

S3

100

3.50

S4

93

3.25

S5

88

3.08

S6

86

3.01

S7

85

2.97

S8

77

2.69

ประเด็น
มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีที่ชัดเจน
- บุคลากรปฏิบัตงิ านในทิศทางเดียวกัน
- ผลการปฏิบัตงิ านดีขนึ้ กว่าปีที่ผ่านมา
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทาให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์คล่องตัว
- มหาวิทยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์และแผนปฏิบัติ
การให้กับบุคลากรได้รับทราบทุกระดับ
มี ก ารก าหนดเกณฑ์ เ พื่ อ คั ด เลื อ กสาขาวิ ช าเอตทั ค คะของคณะและของ
มหาวิ ทยาลั ยที่ ชัด เจนและเป็น ประโยชน์ต่อ การพั ฒนาคุ ณ ภาพหลัก สูต รของ
มหาวิทยาลัย และมีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรที่เป็น
เอตทัคคะได้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างเป็นรูปธรรม
เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นทั้งจานวนและคุณภาพ รวมทั้งมีจานวนสิทธิบัตรเพิ่ม
มากขึ้น
การกาหนดนโยบายให้ ค ณะ/วิทยาลั ย ต้อ งมีก ารสร้ า งเครือข่ า ยและให้มีส่ ว น
ร่วมกับพันธกิจด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และมีการกากับติดตามอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชานาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่จบการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการ
เรียนการสอน
- มีระบบพี่เลีย้ ง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
มหาวิทยาลัยมีช่อื เสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา
- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จากการจัดอันดับของ Webometrics Ranking
of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทาให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่ผ่านมา
- เป็ นสถาบัน ที่ มีช่ือ เสี ยงด้ า นการผลิ ต ครู และด้ า นนาฎศิลป์ ทาให้ มีจานวน
นักศึกษาที่มาสมัครศึกษาต่อด้านครูและด้านนาฎศิลป์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
บุคลากรทุกระดับ เข้าใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัตศิ าสตร์ของสถาบัน
ล้วนมีความภาคภูมใิ จในความ "เป็นวัง" ที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพ
ของประชาคมมหาวิทยาลัยในทุกระดับและทุกกลุ่ม
มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ
และมีพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม
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ลาดับ
S9

คะแนน
71

%
2.48

ประเด็น
บุคลากรมีศักยภาพในการทางานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มี
การนาเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

S10

64

2.24

S11

62

2.17

S12

62

2.17

มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- ผลิ ต บั ณ ฑิต ที่ มีคุ ณ ภาพตามอั ต ลั ก ษณ์ และคุ ณ ภาพบั ณ ฑิต ที่ พึง ประสงค์
ส่งผลให้บัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึน้
มีระบบการดาเนินงานด้านวิจัยที่ดี
- มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ เ อื้ อ ต่ อ การด าเนิ น งานด้ า นการวิ จั ย ท าให้ ไ ด้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- มีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการแก่สังคมอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษาที่ชัดเจน
- มีการดาเนินงานด้านการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ
ท้องถิ่น
- มีระบบและกลไกในการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ดีมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้มีผลงานการวิจัยเพิ่มมากขึน้
- มีระบบและกลไกในการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ
เชื่อมโยงต่อเนื่องอย่างครบวงจร
มหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มี
การรับรู้ทิศทาง
และเปู า หมายของมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งทั่ ว ถึ ง และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน

2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (4 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ
W1

คะแนน
69

%
2.41

W2

68

2.38

ประเด็น
บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยูใ่ นระดับน้อย
สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาให้ไม่
สามารถบริการได้อย่างเต็มที่
- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการบริหารจัดการสูง
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ลาดับ
W3

คะแนน
42

%
1.47

W4

36

1.26

ประเด็น
กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามี
ทักษะภาวะผู้นา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
- การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทา
ให้ได้รับทุนอุดหนุนจากเอกชนมีนอ้ ยด้วย
- การนาผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสทิ ธิบัตรและทรัพย์สนิ ทางปัญญามี
น้อยและต้องใช้ระยะเวลานาน

2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ
O1

คะแนน
134

%
4.69

O2

102

3.57

O3

80

2.80

O4

53

1.85

O5

52

1.82

O6

52

1.82

ประเด็น
มหาวิทยาลั ย ฯ ตั้งอยู่ในแหล่ ง ชุม ชน ที่ มีระบบคมนาคมที่ หลากหลาย ทาให้
นักศึกษาเดินทางมาเรียนอย่างสะดวก
ประเทศไทยเข้าสูส่ ังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิต
บัณฑิตเพื่อตอบสนองประชากรกลุม่ สูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเที่ยว
วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ และการบิน
ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้
- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึ้นๆ และ
ความต้องการมีหลากหลายรูปแบบ
- สังคมเน้นสินค้า/คน ที่มคี วามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก
- ปัจจุบันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ที่สนใจมีความต้องการที่จะศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณวุฒิวิชาชีพโดยใช้เวลาว่างจากการ
ปฏิบัตงิ าน
การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาส
ในการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การ
จัดการเรียนการสอน การทาวิจยั และบริการวิชาการได้มากขึน้
การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ทาให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยม
ในการประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไป ทาให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-learning
- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัตงิ าน และการเรียนรู้ที่
หลากหลาย รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ ไร้ขดี จากัด
- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัว
สูง เกิดการ
บูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อ
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ลาดับ

คะแนน

%

O7

50

1.75

O8

41

1.43

O9

40

1.40

O10

39

1.36

O11

36

1.26

O12

36

1.26

ประเด็น
การเปลี่ยนแปลง
การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและ
ประเทศใกล้เคียงเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมในระดับใหญ่ข้ึน
ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย
มีโอกาส
ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในและ
ต่างประเทศเกิดความชัดเจนในการทางานในระดับสากลมากขึน้
นโยบายการเข้าสูป่ ระชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและ
ร่วมมือทางการศึกษามากขึน้
- นโยบายการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ทาให้มโี อกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร
รวมถึงการขยายความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ
เพิ่มมากขึน้
- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษา
จากประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นและทาความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มาก
ขึน้
- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน
เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออานวยต่อการบริหารงาน
- เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร On-line ท าให้ ส ามารถส่ ง ข่ า วสาร และการ
ประชาสัมพันธ์สหู่ น่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึน้
- การเปลี่ ย นแปลงตามเทคโนโลยีที่ ทัน สมั ย ขึ้น ช่ว ยลดความซั บ ซ้ อ น และ
ขั้ น ตอนในการท างาน ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรท างานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนระบบให้ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นการสร้างโอกาส
ให้กับผู้ดอ้ ยโอกาสมากขึ้น

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) (3 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลาดับ
T1

คะแนน
86

%
3.01

T2

71

2.48

T3

41

1.43

ประเด็น
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการ
แปรเปลี่ยนอยูต่ ลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ
สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือก
สถานศึกษา
ให้ผู้เรียน
สถาบันการศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
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ลาดับ

คะแนน

%

ประเด็น
- สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มี ก ารแข่ ง ขั น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพทางการศึก ษาทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศในทุกมิติ
- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมภิ าค
- การมี คู่ แ ข่ ง ขั น ที่ เ ข้ ม แข็ ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศมากขึ้ น ท าให้
หน่วยงานประสบกับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนที่กาหนดไว้ จึง
ต้องมีการปรับหลักสูตรให้ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขัน
ทางการศึ ก ษาสู ง และหลากหลายทั้ ง เชิ ง เนื้ อ หา และเชิ ง พื้ น ที่ ส่ ง ผลให้
มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแข่งขันได้
- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้
- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ภายในประเทศ
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาก
ขึ้น ทาให้ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชนทั้งในและต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น
เราอาจไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือก

2.3 ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.3.1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในปัจจุบัน
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ภาคผนวก 3
ประมวลภาพกิจกรรมการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ภาคผนวก 4
รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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รายชื่อผู้บริหารและบุคลากรที่มสี ่วนร่วมในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2564) และจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ
2. อาจารย์กันยา นภาพงษ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี คฤหเดช
4. อาจารย์นภพรพัชร มั่งถึก
5. อาจารย์นิตยา ศรีจานง
6. อาจารย์วิภากร สอนสนาม
7. อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข
8. อาจารย์จิราพร รักการ
9. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิริ
10. อาจารย์วชิรพร โชติพานัส
11. รองศาสตราจารย์ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์
12. อาจารย์มลฤดี โพธิ์พิจารย์
13. อาจารย์เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ
14. อาจารย์ ดร.กาญจนา เกียรติกานนท์
15. รองศาสตราจารย์พูนสุข ช่วยทอง
16. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ
17. อาจารย์สุรางค์ เชื้อวณิชชากร
18. อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์
19. ผู้ช่วยศาสตาจารย์ลักขณา ยอดกลกิจ
20. อาจารย์สา่ หรี แดงทองดี
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
22. อาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์
23. รองศาสตราจารย์ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์
24. อาจารย์เอื้ออารีย์ สาริกา
25. อาจารย์ ดร.กนิษฐ์ โง้วศิริ
26. อาจารย์จักรกฤช ปิจดี
27. อาจารยธนะวัฒน์ รวมสุก
28. อาจารย์อัมพร เจียงวิริชัยกูร
29. อาจารย์นภิสสรา ธีระเนตร
30. อาจารย์ ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย
31. อาจารย์ภคพร เที่ยวรอบ
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน
33. อาจารย์ชัชวาล วงค์สารี
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ศิริเจริญวงศ์
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35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช เชาว์ปรีชา
36. อาจารย์แว่นใจ นาคะสุวรรณ
37. อาจารย์ศุภลักษณ์ พื้นทอง
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ ศรีเพ็ญ
40. อาจารย์พิมศิริ ชินคา
41. อาจารย์บัณฑิตา ประสิทธิ์ศาสตร์
42. นายนพปฎล อินยาศรี
43. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
44. นายอติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์
45. นางสาวนฤมล รุง่ อินทร์
46. นางธัญลดา เลีย้ งอยู่
47. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์
48. นางสาวอัญชา แดงทองดี
49. นางสาวอัญชนา สอนแตง
50. นางสาววราลี พรหมปฏิมา
51. นางสาวเบญจพร เติมสิน
52. นายวสวัตติ์ จันทร์งาม
53. นางสาวกษิรา เหลืองอร่าม
54. นายสุรศักดิ์ เพชรทอง
55. นางสาวกานต์พชิ ชา แสนคาหมี
56. นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา
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