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บทสรุปส ำหรับผู้บรหิำร 
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นหนว่ยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจหลักใน

การผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถ ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของ

ประเทศ วิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2565 - พ.ศ.2569) และแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มคีวามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับนโยบายด้านการศกึษาและด้านสุขภาพ

ของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศกึษาธิการและแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ 

เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีการบริหารจัดการองค์กรที่มี

ประสิทธิภาพตามนโยบายและยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยฯ 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) วิทยาลัยฯ ได้ท าการศกึษา

สภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นท้าทายด้านต่างๆที่ วิทยาลัยฯ ต้องเผชิญ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัย

ภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey ได้แก่ 1) Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างานหรือ

โครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 2) Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือ

ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 3) System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มี

จุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 4) Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มี

ทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 5) Staff (บุคลากร) บุคลากรมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมี

จ านวนเพียงพอหรือไม่ 6) Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ และ 7) 

Shared Value (ค่านิยมรว่ม) บุคลากรและองค์กรมคี่านิยมรว่มหรอืไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องคก์รเข้มแข็งหรอือ่อนแอ 

ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) ใช้กรอบการวิเคราะห์ปัจจัย

ภายนอกตามหลักการ PEST Model ซึ่งมีแนวทางการวเิคราะหผ์ลกระทบที่มตี่อวทิยาลัยฯ ได้แก่ 1) P-Politics เป็น

การวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมือง 2) E-Economics เป็นการวิเคราะห์

สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ 3) S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคม และ 4) T-

Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และได้ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิทยาลัยฯ จากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ใน

ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) และ

ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) รวมทั้งมีการประเมินประเด็นปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน เพื่อ

วิเคราะห์หาต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้  เพื่อที่วิทยาลัยฯจะได้ปรับต าแหน่งยุทธศาสตร์ 

โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 47 ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการ

สาธารณสุขของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่

กฎหมายบัญญัติ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด ประเทศไทยจึงได้ด าเนินการจัดให้มีระบบประกันสุขภาพ

แห่งชาติโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว

จ าเป็นที่จะต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพและด้านการบริการทางสาธารณสุขในจ านวนที่เพียงพอและครอบคลุม

ต่อการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบาย

ของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอ

ภาคของประชาชน ในการได้รับการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพื้นฐาน

ในการพัฒนาประเทศต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ

พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติโดยคณะกรรมการมีหน้าที่วางแผนและก าหนดทิศทางในการเปิดสอน

สาขาพยาบาลศาสตร์ และด าเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดท าหลักสูตร ด าเนินการใน

เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเปิดสอนและการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการฯ ได้ยกร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และประชุมวิพากษ์หลักสูตร โดยกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นร่างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย  และสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2550 และอนุมัติการเปิดรับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 

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

พยาบาล มีมติให้การรับรองสถาบันวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และให้

ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 ในปีการศึกษา 2550 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพเริ่มเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเป็นปีแรก โดยรับนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุน่แรก จ านวน 80 คน 

- ปีที่เปิดด าเนนิการหลักสูตรครั้งแรก : ปีการศึกษา 2550 

- หลักสูตรการศกึษาที่เปิดสอนในปัจจุบัน :  

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555 ( ใช้กับนักศึกษารหัส 56-60) 

2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561 ( ใช้กับนักศกึษารหัส 61 เป็นต้นไป) 
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1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ได้รับความเห็นชอบและอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่  8/2558 
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ได้รับความเห็นชอบและอนุมัตจิากคณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในคราวประชุม 

ครั้งที่ 2/2563 
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1.4 ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  

 1.4.1 ข้อมูลผลงำนวิจัย 

จ ำนวน 

สำขำวิชำ 

ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้ ผลงำน น ำไปใช ้

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 26 25 24 20 16 13 

รวมทั้งสิ้น 26 25 24 20 16 13 

 

1.4.2 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรบรกิำรวิชำกำร 

ปีงบประมำณ 

2562 

ปีงบประมำณ  

2563 

ปีงบประมำณ 

2564 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 1 1 

รวมทั้งสิ้น 5 1 1 
 

1.4.3 ข้อมูลกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนโครงกำรท ำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปีงบประมำณ 

2562 

ปีงบประมำณ  

2563 

ปีงบประมำณ 

2564 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 3 3 

รวมทั้งสิ้น 4 3 3 
 

1.4.4 ข้อมูลบุคลำกร 

สายสนับสนุนวิชาการ 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

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

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 10 5 - 15 11 4 - 15 13 3 - 16 

รวมทั้งสิ้น 10 5 - 15 11 4 - 15 13 3 - 16 
 

สายวิชาการ 

หน่วยงำน 
ปีงบประมำณ 2562 ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 

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

พยาบาลศาสตรบัณฑิต 36 12 3 51 28 13 3 44 30 13 3 46 

รวมทั้งสิ้น 36 12 3 51 28 13 3 44 30 13 3 46 
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1.5 ขั้นตอนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินกำร 

1. วทิยาลัยฯ แต่งตัง้คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565  

มิถุนายน-กรกฎาคม 2564 2 วทิยาลัยฯ รวบรวมและส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอกและวิเคราะห ์และสรุปปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

3. วทิยาลัยฯ ส ารวจเพื่อประเมินค่าคะแนนน้ าหนักของปัจจัยภายใน และ

ปัจจัยภายนอกและวิเคราะหต์ าแหนง่ยุทธศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel 

4. วิทยาลัยฯ จัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(เฉพาะแผ่น A3) ให้กับกองนโยบายและแผน 

2-11 กรกฎาคม 2564 

5 วิทยาลัยฯ บันทึกค าของบประมาณรายจ่ายเงนินอกงบประมาณ (เงิน

รายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ ERP 

2-11 กรกฎาคม 2564 

6. กองนโยบายและแผนด าเนินการตรวจสอบและประสานกับหนว่ยงาน 

เพื่อปรับแก้ค าของบประมาณรายจ่ายเงนินอกงบประมาณ (เงินรายได้) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

12-16 กรกฎาคม 2564 

7. วิทยาลัยฯ จัดท าเล่มแผนยุทธศาสตร ์ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สิงหาคม-กันยายน 2564 

8. วทิยาลัยฯ จัดส่งเล่มแผนยุทธศาสตร ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับหนว่ยงาน 

ให้กับกองนโยบายและแผนตรวจสอบ พร้อมประสานใหห้นว่ยงานปรับแก้ 

สิงหาคม-กันยายน 2564 

9. วิทยาลัยฯ ท าบันทึกขออนุมัตแิผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 

– 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ

หนว่ยงานจากคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ และอธิการบดี 

30 กันยายน 2564 
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยทุธศำสตร์วทิยำลัยพยำบำลและสขุภำพ 
 

2.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร 

2.1.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะหไ์ปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของวิทยาลัย 

พยาบาลและสุขภาพ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะหป์ัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey 

ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวเิคราะหไ์ด้ ดังนี้ 

Structure (โครงสร้าง) มีโครงสร้างการท างาน หรือโครงสร้างการจัดองค์กรในระดับต่างๆ 

เหมาะสมดีหรอืไม่ 

Strategy (กลยุทธ์) มีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้

หรอืไม่ 

System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรอืจุดแข็งอะไรบ้าง 

Skill (ความช านาญ) บุคลากรมีความเช่ียวชาญ หรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ

ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรอืไม่ 

Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ 

Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรอืไม่ 

Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ท าให้องค์กร

เข้มแข็งหรอือ่อนแอ 

2.1.2 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis) 

เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุสถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และภัยคุกคาม 

(Threats) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST 

Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะหไ์ด้ดังนี้ 

P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี

ผลกระทบกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 E-Economics เป็นการวิเคราะหส์ภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ 

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 S-Social เป็นการวิเคราะหส์ภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี่อวทิยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 

 T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัย

พยาบาลและสุขภาพ 
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 

2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (16 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

S1 103 4.16 มแีผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปท่ีีชัดเจน 

- บุคลากรปฏบัิตงิานในทศิทางเดียวกัน 

- ผลการปฏบัิตงิานดขีึน้กวา่ปท่ีีผ่านมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

คล่องตัว 

- มหาวทิยาลัยมกีระบวนการถา่ยทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัตกิารใหก้ับ

บุคลากรได้รับทราบทุกระดับ 

S2 65 2.63 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และต าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมคีวามช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีจบการศึกษาท้ังในและ

ตา่งประเทศ ซึ่งมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงตา่งๆ ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

- มรีะบบพี่เลีย้ง ส าหรับให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการมากขึ้น 

S3 90 3.64 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended Learning : 

SSRU Model for General Education Subjects) ท่ีดีผ่านทางรายวิชาศึกษาท่ัวไป นักศึกษา

สามารถเรียนรู้ได้อยา่งเต็มท่ี และมีความสุข 

- มีการก าหนดเกณฑ์เพื่อคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะและของมหาวิทยาลัยท่ี

ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีระบบ

กลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรท่ีเป็นเอตทัคคะได้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

อย่างเป็นรูปธรรม 

- การเปิดหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ จะส่งผลต่อยอดนักศึกษา

และภาวะการมงีานท า 

S4 30 1.21 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในภารกิจ

ด้านการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวทิยาลัย และมีผลการด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพอาจารย์ การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้าง

ภาพลักษณ์ให้กับมหาวทิยาลัย 

- บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ท่ีมีการ

น าเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาตอิย่างตอ่เนื่อง 

- เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นท้ังจ านวนและคุณภาพ รวมท้ังมีจ านวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึน้ 
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ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

S5 24 0.97 มหาวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ในการพ่ึงพาตนเองได้อยา่งเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นท่ีชุมชนต่างๆ เป็น

ท่ีช่ืนชมของชุมชน และมีอาจารย์ท่ีท างานบริการวชิาการนี้ สามารถขอก าหนดต าแหนง่ทาง

วิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชนเป็นตัวอย่างให้อาจารย์รุ่นใหม่ สนใจเข้ามาท างานรับใช้

ชุมชนมากขึ้น 

S6 57 2.30 มหาวทิยาลัยมปีระวัตศิาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น ทางศลิปวัฒนธรรม   

- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานท่ีท่ีสะท้อนให้

เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ ์(Branding) ที่ดีขององคก์าร ชว่ยให้เกิด

ความน่าเชื่อถือ จดจ าง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิดความร่วมมือจากองค์การท้ังภายใน

และภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ี

โดดเด่น 

- เป็นสถานศึกษาเกา่แก่ มีภาพลักษณท่ี์ด ีเป็นท่ียอมรับของสังคม และชุมชน 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีส าคัญ 

- มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายให้กับคณาจารย์ นักศึกษา 

บุคลากรท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

- สร้างเครอืขา่ยกับหนว่ยงาน/องคก์รระดับชาติมากขึ้น 

- บุคลากรทุกระดับ เข้าใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสถาบัน ล้วนมี

ความภาคภูมิใจในความ “เป็นวัง” ท่ีเน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพของประชาคม

มหาวทิยาลัยในทุกระดับและทุกกลุ่ม 

S7 78 3.15 บุคลากรมคีุณภาพ ทุม่เท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท้ังระดับหนว่ยงานและมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีการ

ท างานร่วมกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมี

ความพงึพอใจเพ่ิมขึน้ 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรม

พัฒนานักศกึษาท่ีจัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก 

- ระบบการประเมินบุคลากรท่ีเปิดโอกาสให้เลอืกตามความถนัด/เชี่ยวชาญ 

- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย มโีอกาส

ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและ

ตา่งประเทศ เกิดความชัดเจนในการท างานในระดับสากลมากขึน้ 

- มรีะบบการท างานและการประเมินผลการท างานที่อยู่ในระดับมาตรฐานขัน้สูง 

S8 50 2.02 มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังใน

และตา่งประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติเป็นจ านวนมาก 
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ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศท าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนท่ีจะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 

- มีการก าหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัย ต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วนร่วมกับ

พันธกิจด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย และมีการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

- การม ีMOU กับหน่วยงานภายนอก ชว่ยสนับสนุนการพัฒนาด้านตา่งๆ 

- มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านท่ัวประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความเป็น

มหาวทิยาลัยแห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาทอ้งถิ่นท่ัวไทย 

S9 67 2.71 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มกีารจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑติ

มงีานท าภายใน 1 ปี และผู้ใชบั้ณฑิตมคีวามพงึพอใจมากขึน้ 

S10 69 2.79 มที าเล ความพร้อมดา้นสถานท่ี และบรรยากาศภูมิทัศน์ท่ีดี 

- มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการ

ท างาน 

- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ท่ีดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและ

บุคลากร 

- การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศ

ใกล้เคียง เกิดองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชนต์อ่สังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

- มหาวทิยาลัยตัง้อยู่ในแหล่งชุมชน ท่ีมีระบบคมนาคมท่ีหลากหลาย ท าให้นักศกึษาเดินมา

เรียนอยา่งสะดวก 

- เนน้เอกลักษณ์ อัตลักษณ ์ความเป็นไทยท่ียังคงคลาสิคและโมเดิร์น 

- ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัด จึงเป็น

โอกาสท่ีนักเรียนในพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกล้เคียงสนใจเขา้มาศึกษา 

S11 117 4.73 มหาวทิยาลัยมชีื่อเสียง เป็นท่ีสนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จ านวน 13 สมัย จากการจัดอันดับของ Webometrics 

Ranking of the World ส่งผลตอ่ภาพลักษณท์ าให้มีผู้สนใจเขา้ศกึษาตอ่สูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

- เป็นสถาบันท่ีมีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ท าให้มีจ านวนนักศึกษาท่ีมา

สมัครศกึษาตอ่ดา้นครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึ้นจากปท่ีีผ่านมา 

- มนีักศกึษาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวทิยาลัยท้ังในระดับชาติและนานาชาตเิพิ่มขึ้น 

- การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการ

ตดิตอ่แลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เชน่ การจัดการเรียนการสอน 

การท าวิจัยและบริการวิชาการได้มากขึ้น 
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ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

S12 55 2.22 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ

มหาวทิยาลัยอย่างจรงิจัง 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่

ความส าเร็จได ้

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของมหาวทิยาลัยอย่างจริงจัง ท า

ให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ท่ีจะน าพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงคร้ัง

ส าคัญ เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมกีารก าหนดทิศทางการบริหารงานของมหาวทิยาลัยท่ีชัดเจนและ

ตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการถ่ายทอดไปยัง

ผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

- มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ มีการรับรู้

ทิศทาง และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างท่ัวถึง และได้รับความร่วมมือในการ

ด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน 

- มกีารท างานเชิงรุก และเนน้การมีสว่นร่วมของทุกฝ่าย 

S13 19 0.77 มรีะบบการพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และมีการพัฒนา

ตนเองในดา้นตา่งๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏบัิตงิานดขีึน้ 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มโีอกาสในการเลื่อนต าแหนง่ในระดับท่ีสูงขึ้น ท าให้เกิดก าลังใจ

ในการปฏบัิตงิาน 

S14 4 0.16 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

ท าให้บุคลากรสามารถทราบขา่วและความเคลื่อนไหวของมหาวทิยาลัยได้รวดเร็ว 

S15 20 0.81 มหาวทิยาลัยฯ มคีวามมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษและมีพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

S16 28 1.13 มหาวิทยาลัยมกีารปรับการเรียนการสอน การท างานเน้นการ Online ทันต่อสถานการณ์ท่ี

เกิดขึ้น 

- มหาวทิยาลัยมโีอกาสขยายคอร์สแบบ non-degree สู่ทุกกลุ่มอายุ 

- มหาวิทยาลัยมีระบบ Credit bank สร้างโอกาสในการเปลี่ยนผู้สนใจเรียนแบบ non-

degree สู่แบบ degree 
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2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

W17 84 3.39 การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชนย์ังมีน้อย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท าให้ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากเอกชนมนีอ้ยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและ

ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

W18 59 2.38 สถานท่ีไม่เพยีงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานท่ีและมีพื้นท่ีไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่สามารถ

บริการได้อยา่งเต็มท่ี 

- มหาวทิยาลัยฯ มสีถานท่ีคับแคบตอ้งขยายวทิยาเขตใหมห่ลายแห่ง ซึ่งตอ้งใชค้่าใชจ้่ายใน

การลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

- สถานที่จัดกิจกรรม เช่น สนามกีฬาท้ังในร่ม และกลางแจ้งมไีมเ่พยีงพอ 

- การย้ายสถานที่เรียน ท าให้ผู้สมัครลดลงจากเดมิ 

W19 109 4.40 บุคลากรบางสาขาไมเ่ชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางส่วนมทัีกษะในด้านภาษาตา่งประเทศอยูใ่นระดับน้อย 

- การใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน 

- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของเจ้าหนา้ที่กับอาจารย์ชาวตา่งชาตยิังมีอยู่น้อย 

W20 42 1.70 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผู้น า ทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W21 75 3.03 การเรียนการสอนในบางรายวชิาเป็นกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมเีป็นจ านวนมากเกินไป ส่งผล

กระทบตอ่คุณภาพและผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

W22 40 1.62 การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับการ

พัฒนา เชน่ COVID-19  

- บุคลากรสายวชิาการไม่เชี่ยวชาญในการใชอุ้ปกรณก์ารสอนระบบออนไลน์ 

W23 29 1.17 มหาวทิยาลัยยังมีหลักสูตรระยะสั้นส าหรับการ Reskill หรือ Upskill น้อย 

W24 13 0.53 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลท่ีจัดเก็บในแต่ละระบบยังไม่

สามารถเชื่อมโยงกันเท่าท่ีควร ท าให้ใชป้ระโยชนไ์ด้ไม่เต็มท่ี 

-ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล เทคโนโลยแีละออนไลน์มีขดีจ ากัด 

W25 13 0.53 การประชาสัมพันธ์เชงิรุกทัง้ภายในและภายนอกยังไม่ตอ่เนื่อง 
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2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities : O) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

O26 96 3.88 เทคโนโลยทัีนสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

 - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่

หนว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึน้ 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการ

ท างาน ส่งผลให้บุคลากรท างานได้อยา่งรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

O27 73 2.95 ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ีสง่เสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

- ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ีส่งเสริมตอ่การเรียนรู้แบบ E-learning 

- เทคโนโลยท่ีีทันสมัย ตอบสนองตอ่การปฏบัิตงิาน และการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวดเร็ว  

มปีระสิทธิภาพ ไร้ขดีจ ากัด 

- เทคโนโลยขีองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วสง่ผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิด

การ 

บูรณาการความรู้ใหม่ ตอ้งขวนขวายพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

O28 12 0.48 ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้ 

- สังคมและประชาชนมคีวามตอ้งการศกึษาในระดับอุดมศกึษามากขึน้ๆ และความตอ้งการ

มหีลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเนน้สนิค้า/คน ที่มคีวามแตกตา่งและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุ บันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ ท่ีสนใจมีความต้องการท่ีจะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒวิชิาชีพโดยใชเ้วลาวา่งจากการปฏบัิตงิาน 

O29 45 1.82 รัฐบาลมนีโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมกีรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกสข์องประเทศสอดคลอ้งกับหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมนีโยบายสง่เสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขา  

ท่ีขาดแคลน 

- ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ 

- การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการ

ประกอบอาชพีครูเปลี่ยนไป ท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพ่ิมขึน้ 

O30 19 0.77 นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง

การศึกษามากขึน้ 

- นโยบายการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยาย

ความร่วมมอืกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอ่ืนๆ เพิ่มมากขึน้ 
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ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

- การเปิด AEC มีโอกาสท่ีจะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศ

เพื่อนบ้านมากขึ้นและท าความร่วมมอืกับประเทศในอาเซียนได้มากขึน้ 

- สัดสว่นของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

O31 15 0.61 ภาครัฐสนับสนุนการวจิัยอย่างหลากหลาย 

- ภาครัฐใหก้ารสนับสนุนการวจิัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวจิัยท่ี

รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หนว่ยงานสง่เสริมการวจิัย (เชน่ สวทช. สกว.) และแหล่งทุน

อื่นๆ  

อย่างหลากหลาย 

- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวจิยัของมหาวทิยาลัย 

O32 44 1.78 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความตอ้งการของภาคธุรกิจ ตอ้งการความรู้เชงิวชิาการ

จากมหาวิทยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความตอ้งการองค์ความรู้เชงิวชิาการ และการ

วจิัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 

- ความตอ้งการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนท่ีจะรว่มมอืกับมหาวทิยาลัยฯ ช่วยให้เกิด 

การบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวจิัย และบัณฑติรูปแบบใหม่ 

ท่ีตรงความตอ้งการของตลาดแรงงานจรงิ ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 

- สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลอืกเรียนในมหาวทิยาลัยท่ีมี

ค่าใชจ้่ายต่ ากว่า 

- เศรษฐกิจโลกกา้วเข้าสูเ่ศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

O33 11 0.44 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่าง 

กว้างขวาง 

- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ท าให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ี

ยดืหยุ่น และคล่องตัว 

- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถให้บริการ

วชิาการได้อยา่งกว้างขวางยิ่งขึน้ 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มี

ส่วนช่วยในการบูรณาการการศึกษากับงานวจิัยเกิดเป็นความร่วมมอืกับท้องถิ่น 

O34 71 2.87 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มผีลให้นักเรียนอาจเลอืกเรียนในมหาวทิยาลัยท่ีมีคา่ใชจ้่าย

ต่ ากว่า 

O35 34 1.37 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมแีนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้องค์กรเอกชนมุ่ง

หาความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งาน

ร่วมกับองคก์รเอกชน 

- ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต เพื่อ

ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์สุขภาพและ

การแพทย ์และการบิน 
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ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

- มคีวามสามารถในการด าเนนิงานเชงิรุกและสรา้งเครือข่าย 

- สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยท่ีปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความได้เปรียบใน

ทุกเร่ือง 

O36 40 1.62 มหาวทิยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น มฐีานขอ้มูลปัญหาและความต้องการ

ของชุมชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยได้น าศาสตร์หรือองค์ความรู้ใน

การแก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มคีวามเข้มแข็งและยั่งยืน 

O37 39 1.58 นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาท่ัวประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการในระดับชุมชน 

หมูบ้่าน ท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats : T) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

T38 49 1.98 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวทิยาลัยมจี ากัด ท าให้การพัฒนาล่าชา้ 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า

ขาดความทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ท่ีมั่นคงท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิด

ความล่าช้า ไมส่ามารถแขง่ขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

- เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดนอ้ยลง แต่มคี าถามในเร่ืองความคุ้มคา่ 

T39 51 2.06 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ

มหาวทิยาลัย 

- นโยบายของรัฐบาลแตล่ะยุคมกีารเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไมไ่ด้ เกิดความไมม่ั่นคง

ทางการเมอืง ท าให้นโยบายทางการศึกษาขาดความตอ่เนื่องไมส่ามารถแขง่ขันในระดับ

นานาชาติได ้

- การขาดเสถียรภาพทางการเมอืงหรือความขัดแย้งทางการเมอืงมีผลกระทบตอ่การ

ด าเนนิงานวิจัยและบริการวิชาการ 

- ความไมม่เีสถียรภาพทางการเมอืงในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาดความ

นา่เช่ือถือ ขาดการมสี่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง 

T40 59 2.38 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่

ตอ่เนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไมส่ามารถแขง่ขันระดับนานาชาตไิด้ 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

T41 110 4.44 สถาบันการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท้ังในประเทศและ

ตา่งประเทศในทุกมิติ 
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ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายท่ัวทุกภูมภิาค 

- การมีคู่แข่งขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้หน่วยงานประสบ

กับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนท่ีก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้

ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักอย่าง

กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายท้ังเชิงเนื้อหา 

และเชงิพื้นท่ีสง่ผลให้มหาวิทยาลัยตอ้งมกีารปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถ

แข่งขันได้ 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้ 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้

ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในและ

ต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งใน

ตัวเลอืก 

- มหาวทิยาลัยตา่งๆหั่นราคาค่าเทอม ลดราคาสู้กันในรูปแบบ “ทุนการศึกษา” 

- มหาวิทยาลัยต่างๆ ขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นท่ี

ตา่งจังหวัดเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ หรอืเรียกว่า “การจองตัวเด็กล่วงหนา้” 

- มุมมองของตา่งประเทศท่ีมองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

- มหาวิทยาลัยต่างๆ ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหน่วยยอ่ยมากขึน้ ไม่จ าเป็นต้องเรียน 

3-4 ปีอีกตอ่ไป เมื่อผู้เรียนมีทางเลอืกใหม ่สามารถทยอยเรียนและหนว่ยยอ่ยสะสมไปและ

ท างานไปด้วย 

T42 57 2.30 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่

ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวทิยาลัยฯ 

-สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลอืกสถานศึกษา

ให้ผู้เรียน 

-ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนจากเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร

อุตสาหกรรมและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สง่ผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

T43 55 2.22 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง 

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

T44 21 0.85 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึง

สวนทางกับหลักสูตรท่ีหลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T45 44 1.78 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการ

ของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาท่ีความต้องการของตลาดแรงงานนอ้ยกว่า 
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ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

-ความคิดท่ีแตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มา

วทิยาลัยตอ้งมีการปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยูร่่วมกันได้ 

-ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลด

ความไวว้างใจได้ 

-นักเรียนท่ีเข้ามาเป็นนักศกึษามคีวามรู้พืน้ฐานในเชงิวชิาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

-นักศกึษาเลอืกเรียนตามกระแสความนยิม มากกว่าความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

T46 60 2.42 การเปลี่ยนแปลงด้านการสาธารณสุข ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขอันเนื่องจาก

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้

ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึน้ ขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัตใิหมท่ี่

มีความรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น เช่น COVID-19 ท าให้ระบบการศึกษาต้องปรับปรุงรูปแบบ

และวิธีการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหลง่เรียนรู้หรือแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

-ผู้ปกครองและนักศกึษาเรียกรอ้งให้ลดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

T47 29 1.17 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ท่ีรวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นน าท่ัวโลกไว้ในท่ีเดียวกัน 

โดยผู้เรียนสามารถจะเลือกสรรายวชิาได้ดว้ยตนเอง 

-ธรรมชาติของโลกออนไลน์ท่ีรวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จ ากัดเวลาและ

สถานท่ี เป็นตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่า

ผู้สอนหรือสถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได้ 

-ความท้าทายจากเทคโนโลยแีละระบบอัติโนมัติ 

T48 30 1.21 ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยมท่ี

แตกตา่งมีความต้องการท่ีหลากหลายมากขึ้น 

T49 34 1.37 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ี

ศกึษาตอ่ของนักเรียน 
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2.3 ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 

2.3.1 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพในปัจจุบัน 

 
 

2.3.2 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 
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2.4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหำวิทยำลัย 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University) 

ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์  : สาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 สาขา ที่ เป็นเลิศอยู่ ในกลุ่ม 10 อันดับแรก 

ของมหาวิทยาลัยไทย 
 

จุดประสงค์ (Purpose)  
 

1) บัณฑติที่เน้นองคค์วามรูเ้ป็นเอตทัคคะ  

2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค ์ 

3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม  

4) ศลิปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา  
 

พันธกิจ (Mission) 
  

 1) ให้การศึกษา (To offer education) ผลิตบัณฑิตที่เน้นองค์ความรู้เป็นเอตทัคคะ ฝึกหัดครู ปลูกฝัง

ประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผดิชอบต่ออนาคตของโลกที่มแีนวโน้มเป็นนานาชาติ 

มีจิตวญิญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว 

2) วิจัย (To conduct research)  มุ่ งมั่นในการลงทุนทางการศึกษาวิจัยในศาสตร์ที่ เป็นเอตทัคคะ  

ที่สามารถน าไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย

ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสรา้งสรรค์ 

3) บริการวิชาการ (To provide academic services) การส่งมอบผลงานวิชาการในระดับเอตทัคคะ 

ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม 

4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (To conserve arts and culture) การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทย โดยการพัฒนาและสร้างแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทาให้เป็นที่ยกย่องและชื่นชม  

ของมนุษยชาติ 
 

ภำรกิจหลัก (Key result area) 
 

1) ผลิตบัณฑติที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า  

2) ใหบ้ริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม  

3) อนุรักษ์ พัฒนาใหบ้ริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศลิปวัฒนธรรม และธ ารงรักษา สืบสานความเป็นไทย  

4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู ้ 

5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครอืข่ายมีส่วนรว่ม  
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เสำหลัก (Pillar) 
 

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)  

2) คุณธรรม (Morality)  

3) เครือขา่ย (Partnership)  

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”   
 

วัฒนธรรม (Culture) 
 

ความดงีามและการปฏิบัติตนในจรยิวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้าวุโส 
 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 

เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ 

นิยามของค าส าคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน

การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้ความช านาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่

ชุมชนและสังคม 

มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑติที่มีคุณธรรม จรยิธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดทีี่เป็น

ประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล 

นิยามของค าส าคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวั ง  หมายถึ ง  เป็นมหาวิทยาลั ยที่ เ น้ นภาพลั กษณ์  ทักษะ และบุคลิ กภาพ   

ที่สะท้อนความเป็นวังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะ

ศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัย

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผูร้ับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 
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ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 
 

มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการน าพามหาวิทยาลัยสู่ความส าเร็จในอนาคต ดังนี้ 

1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสรา้งสรรค ์ 

2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร  

3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความรว่มมอื  

4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ 

การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการด าเนินการของ

มหาวิทยาลัยและการด าเนิน ชีวิตของคนในมหาวิทยาลัย ซึ่ งประเด็นคุณค่าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทาให้ความส าคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี ้ซึ่ง

จะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจ าวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้

มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการท างานเป็นทีม และ

ค ว า ม เ ป็ น มื อ อ า ชี พ  ซึ่ ง เ ป็ น วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ ทุ ก ค น ป ร ะ จั ก ษ์  แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง ป รั ช ญ า 

น าทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูคู้่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี ้
 

นโยบำยในกำรบรหิำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (พ.ศ. 2565 – 2569) 
 

มหาวิทยาลัยฯ มีก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้  

1. นโยบำยด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 

1.) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่

ความส าเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ 

2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อน าไปสู่ความผาสุก

และคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4.) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ 

บรรยากาศที่เอื้อตอ่การเรียนรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศกึษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

2. นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง

ในระดับประเทศและระดับสากล 
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2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ

เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ละบุคลากร 

4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี

จติสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี 

5.) พัฒนานักศึกษาใหเ้ป็นบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่

ในระดับที่ด ีสามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่

ศกึษา 

3. นโยบำยด้ำนกำรวจิัย 

1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีารบูรณาการวจิัยใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน 

3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ

สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้ 

4. นโยบำยด้ำนกำรบรกิำรวชิำกำร 

1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ

สอน 

2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสรา้งโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3.) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่  

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals) 

เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก

อนาคต แต่ส าหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธ ารงรักษา มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดรูปแบบของการบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง

จุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต่อยอดทุนความรู้และทุนสังคมที่มีอยู่  ติดตามอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อก ากับติดตามระบบการท างานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์  

15 ปี เพราะนี่คอืสิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1  
 

 
ภาพที่ 1 SSRU “KEEP” Model 

จากรูปแบบของการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รายละเอียด

ดังนี้ 

 S : Sustainability University which Grow Along with Society. 

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พรอ้มจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่ 

 W : Aiming to be the World-Class University. 

มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก 

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

มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชงิการบริหารงานและวิชาการ 

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

มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 C : Capacity and Capability. 

การท างานอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล 

 H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere. 

มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ 
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ทั้งนี ้สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 2 SSRU “SWITCH” 

ยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ (Develop and 

enhance SSRU to become niche-guru university and produce professional graduates) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

อย่างยั่งยืน (Create research works and innovation at national and international levels for better and sustainable 

quality of life, economy and society) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ (Construct the 

network cooperation and elevate the recognition to the international level) 
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ตารางที่ 1 แสดงจ านวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ในแต่ละยุทธศาสตร ์

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวน 

เป้ำ 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

แผนงำน/

กลยุทธ์ 

โครงกำร/

กจิกรรม 

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทคัคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 8 33 29 33 

2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอยา่งย่ังยืน 

9 22 17 19 

3) สรา้งความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 7 9 8 8 

รวมทั้งส้ิน 24 64 54 60 
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ส่วนที่ 3 สำระส ำคญัของแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม 

3.2 พันธกิจ (Mission) 

 1) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีและด้าน

การปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการด าเนินชีวิตมีทักษะ

ในการใชภ้าษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท างานในระดับสากล มีจิตส านึกในการใหบ้ริการ และมีบุคลิกภาพ

ที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ 

 2) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ ด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

และสากล 

 3) บริการวิชาการและชุมชนให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการ

พยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนน าและเครือข่ายการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่

ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของชุมชนและสังคม  

 4) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

3.3 ภำรกิจหลัก (Key result area) 

 1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถ

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพ เพื่อด าเนนิชีวติ และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ 

2) สง่เสริมและสนับสนุนการวิจัย การสรา้งองค์ความรู้ใหมท่างดา้นการพยาบาลและสุขภาพ 

3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล และ

ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

4) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

3.4 เสำหลัก (Pillar) 

1) ความรู ้(Knowledge) 

2) คุณธรรม (Moral) 

3) เครือขา่ย (Partnership/ Cooperation) 

4) ความเป็นมอือาชีพ (Professionalism) 

5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model) 
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3.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดงีามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส 

(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition) 

 

3.6  อัตลักษณ์ (Identity) 

“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ช านาญการคิด มีจิตสาธารณะ” 

นิยำมของค ำส ำคัญอัตลักษณ์ 

เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและมี

ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง และถ่ายทอดความรูข้องวิชาชีพให้แก่ผูอ้ื่นได้ 

จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่เป็น

ประโยชน์ตอ่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เช่ียวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการ

สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 
3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู ้ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูสู้่สากล” 

นิยำมของค ำส ำคัญเอกลักษณ์ 

เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็น

วังสวนสุนันทา และเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ข้อมูลศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมกรุง

รัตนโกสินทร์ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 

สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและ

มีประสิทธิภาพ 

 
3.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values) 

SMARTเป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย 

S = Smart Students: คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ

ปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี 

M = Smart Management :มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการ

องค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล  
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A = Smart Academic : บุคลากรในองค์กรมีความรู้ทางด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และ

สามารถน าความรู้ไปใช้ใหเ้ป็นประโยชน์แก่องค์กรได้ 

R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการท าวิจัย และ/หรือน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงานและต่อองค์กร 

T = Smart Technology &Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้และ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่นักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการด ารงตน 

 
3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ

และสังคมอย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ยและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

3.10 นโยบำยและวัตถุประสงค์ของวทิยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 

นโยบำย 

วิทยาลัยฯ ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยฯ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2565-2569) ของวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

(พ.ศ.2565-2569) เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตรไ์ปสู่ความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

นโยบำยด้ำนกำรบรหิำรจัดกำร 

1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนใหก้้าวไปสู่ความส าเร็จ

ในเส้นทางวิชาชีพ 

2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อน าไปสู่ความผาสุกและ

คุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากรในองค์กร 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชห้ลักธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ 

4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ บรรยากาศที่

เอือ้ต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพ ทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน

วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 
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   2. นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

1) พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสู่ความเป็นเอตทัคคะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขง่ขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล 

2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูใ้ช้บัณฑิต เพื่อการมสี่วนร่วมในการ

จัดการเรยีนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ 

3) ยกระดับการเรียนการสอนด้วยการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

เพื่อการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และการผลิตบัณฑิตรว่มกัน  

4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษา มีคุณธรรม

จรยิธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนรว่มงานที่ดี 

5) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้

ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถน าไปใช้ในชีวติประจ าวันได้ 

3. นโยบำยด้ำนกำรวจิัย 

1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

2) ยกระดับการวิจัย บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายกับสถาบัน

ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรูด้้านการวิจัย 

3) สร้างนักศึกษาให้มขีีดความสามารถในด้านการวิจัยและเป็นผู้รว่มงานที่ดใีนการท าวิจัย 

4. นโยบำยด้ำนกำรบรกิำรวชิำกำร 

1) ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการ

วิจัย 

2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน น าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ 

3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย 

5. นโยบำยด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแหง่การเรยีนรู้ทางวัฒนธรรม 

3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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 วัตถุประสงค ์

 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พ.ศ.2558 

คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมและท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

3.11 แผนที่ยุทธศำสตร์ของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ระยะ 5 ปี 

 



ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานท่ีพอใจอย่างย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑิต ร้อยละ 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00 โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.1.4 จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ คน 100 100 100 100 100

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ร้อยละ 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 

และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับสาขา

เฉพาะทางท่ีจ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศในศาสตร์ท่ีตนศึกษา

โครงการเพ่ิมทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.2.3 การส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ (1)

     (1) จ านวนนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์ท่ีได้รับการส่งเสริม คน 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

     (2) ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษ ร้อยละ 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00

1.2.4 จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไป

น าเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 5 5 5 5 1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ ประกวดผลงานวิจัยงาน

สร้างสรรค์และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษาใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

1.2.6 จ านวนอาจารย์ท่ีสร้างนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์ คน 5 5 5 5 5

1.2.7 จ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์ (3) คน 5 5 5 5 5

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ต้ังแต่ระดับ B1 ข้ึนไป ร้อยละ 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.3 วิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนด้วยระบบดิจิทัล

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ท้ังหมด ร้อยละ 100 100 100 100 100 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.1 จ านวนหลักสูตร Top 10 Thailand (4) หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถแข่งขันใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ
โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)4 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต

ด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.7 หลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร (Non-Degree) (6) หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) ให้เป็นท่ียอมรับและ

สามารถบริการวิชาการจัดหารายได้
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) (A)6 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.8 จ านวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ีตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

และภาคบริการ

คน 7 7 7 7 7 1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพ่ือบริการองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพ

กับศิษย์เก่า บุคคลท่ัวไป ให้สามารถน าไปใช้ในการท างานจริงได้

โครงการเพ่ิมทักษะหรือวิชาชีพส าหรับศิษย์เก่าและบุคคลท่ัวไป รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.9 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (7) หลักสูตร 1 1 1 1 1 1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ

เครือข่ายเพ่ือจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย (A)7 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.10 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (8)

     นักศึกษา 100 100 100 100 100

     อาจารย์ 10 10 10 10 10

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนท่ีมีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวิชาการ) (9) ร้อยละ 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ  (A)9

1.5.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน คน 1 1 1 1 1 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชีวิต รวมท้ังเกิดทักษะเพ่ืออนาคต 

(Reskill, Upskill)

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ท้ังความรู้ ทักษะ

และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ค่าเป้าหมาย

คน 1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานจริงใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ให้มีความเช่ียวชาญและเป็นมืออาชีพ
โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)8 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

วิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง

เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม 

รวมท้ังได้งานตรงความต้องการของประเทศ

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี

ประสิทธิภาพในการสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ให้กับนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.2 วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์และพัฒนานักศึกษาให้

มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีทักษะท่ี

จ าเป็นในรูปแบบวิทยาลัยฯ ดิจิทัล มี

ความสามารถเฉพาะทาง และเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงาน ให้เกิดทักษะ

และความเช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีศึกษา

ส่วนท่ี 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา (A)3 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

1.2.3.1 ส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์และพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษ

รวมท้ังทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ท่ีตนศึกษาอยู่

โครงการพัฒนานักศึกษาท่ีมีพรสววรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ

พิเศษ (A)1

รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา



ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล

1.6 วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน คะแนน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมใน

การขับเคล่ือนวิทยาลัยตามทิศทางท่ีก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (10) ร้อยละ 90 90 90 90 90 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี (A)10 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและส่ิงอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 90 90 90 90 90 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและ

ภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ิงอ านวยความสะดวก

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

เพ่ือให้มีงบประมาณส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน

โครงการประหยัดพลังงาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.4 จ านวนของคณะ/วิทยาลัยท่ีจัดต้ังห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์ 

(Software)

หน่วยงาน 1 1 1 1 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 

หรือการน าโปรแกรมซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้ส าหรับการจัดการเรียน

การสอน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.8 วิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคาร

สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีรองรับ

การด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

และเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี

การบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล
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2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
(12)

ร้อยละ 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)
12

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจดอนุ

สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์พัฒนา

ชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมท้ังน าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2.2.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ

สร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

ร้อยละ 100 100 100 100 100 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย 

งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับ

ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย นวัตกรรมและ

งานวิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.3 วิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

2.3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินและของชาติ หรือ

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพ่ือ

พัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ 2 2 2 2 2 2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับ

ประชาคมและบุคลากรท่ัวไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2.4.1 จ านวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลท่ัวไปเข้าเย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้/

แหล่งเรียนรู้

คน 150 150 150 150 150 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการ

ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับชุมชนและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ

ยกระดับรายได้ครัวเรือน

ร้อยละ 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ

เข้มแข็งอย่างย่ังยืนใหกับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่และท้องถ่ิน

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.4.5 จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดรายย่อยท่ีได้รับการพัฒนา

ราย 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.4.5.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ

เข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นท่ีปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า  
(14) บาท/คน                25,000                25,000                25,000                25,000                25,000 2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ 

อย่างเป็นระบบ
โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)

14 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.6.3 จ านวนเงินบริจาคเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย (15) บาท  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000 2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา (A)15 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.7 วารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

2.7.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 1 1 1 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและ

คุณภาพท้ังระบบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย

ร้อยละ 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีท างานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน ร้อยละ 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00

2.8.3 จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินท่ี อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน 1 1 1 1 1

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิม

สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

2.9.1 จ านวนชุดโครงการวิจัยท่ีเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)

ชุดโครงการ 1 1 1 1 1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย นวัตกรรม 

โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทาง

วิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ

 ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง

อย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

2.5 วิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการท างานวิจัย

 นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

บาท/คน

2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้

มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

2.6 วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์

 และระดมทุน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

               50,000                50,000                50,000                50,000               50,000

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล
ค่าเป้าหมาย
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3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (16)

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

(5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ร้อยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย ตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนามหาวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา

ประจ าปี

ร้อยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00

3.3.2 จ านวนการประชาสัมพันธ์ผลงานท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เร่ือง 2 2 2 2 2

3.4 อาจารย์ชาวต่างชาติท่ีปฏิบัติงานหรือมีการ

แลกเปล่ียนในสาขาวิชา

3.4.1 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปล่ียน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ คน 2 2 2 2 2 3.5.1.1 จัดจ้างหรือแลกเปล่ียนอาจารย์ชาวต่างชาติ โครงการจัดจ้างหรือแลกเปล่ียนอาจารย์ชาวต่างชาติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

3.5.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 3.6.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือในประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ วิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.5 วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถ่ิน

ค่าเป้าหมาย

80.00 80.00 80.00 80.003.1 วิทยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

ร้อยละ 80.00 3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)16

3.3 ความมีช่ือเสียงของวิทยาลัยโดยมีนักเรียน

เลือกศึกษาต่อในวิทยาลัย

3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย และบริการให้

ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล



ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ปี 2565 (บาท)

1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานท่ีพอใจอย่างย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑิต ร้อยละ 93.00

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี ร้อยละ 96.10

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน ร้อยละ 92.50

1.1.4 จ านวนผู้เรียนสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการของประเทศ คน 100

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ร้อยละ 0.50 1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย 

และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ                              -   รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับสาขา

เฉพาะทางท่ีจ าเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ร้อยละ 100.00 1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ

ภาษาต่างประเทศในศาสตร์ท่ีตนศึกษา

โครงการเพ่ิมทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ                 250,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.2.3 การส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ (1)

     (1) จ านวนนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์ท่ีได้รับการส่งเสริม คน 1.00

     (2) ร้อยละนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษ ร้อยละ 20.00

1.2.4 จ านวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไป

น าเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

ผลงาน 5 1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเสนอ ประกวดผลงานวิจัยงาน

สร้างสรรค์และส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการน าเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษาใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

                             -   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

1.2.6 จ านวนอาจารย์ท่ีสร้างนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์ คน 5

1.2.7 จ านวนนักศึกษาท่ีมีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์ (3) คน 5

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ต้ังแต่ระดับ B1 ข้ึนไป ร้อยละ 25.00 1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา                              -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.3 วิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนด้วยระบบดิจิทัล

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ท้ังหมด ร้อยละ 100 1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT                              -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.1 จ านวนหลักสูตร Top 10 Thailand (4) หลักสูตร 1 1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถแข่งขันใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ
โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)4                              -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ ร้อยละ 50.00 1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต

ด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการบริหารหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ                   70,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.7 หลักสูตรระยะส้ันหรือหลักสูตร (Non-Degree) (6) หลักสูตร 1 1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (Non-Degree) ให้เป็นท่ียอมรับและ

สามารถบริการวิชาการจัดหารายได้
โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน หรือหลักสูตร Non-Degree (A)6                              -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.8 จ านวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกท่ีได้รับการพัฒนาทักษะท่ีตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

และภาคบริการ

คน 7 1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพ่ือบริการองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพ

กับศิษย์เก่า บุคคลท่ัวไป ให้สามารถน าไปใช้ในการท างานจริงได้

โครงการเพ่ิมทักษะหรือวิชาชีพส าหรับศิษย์เก่าและบุคคลท่ัวไป                              -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.9 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (7) หลักสูตร 1 1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ

เครือข่ายเพ่ือจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง
โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย (A)7                              -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.10 จ านวนอาจารย์และนักศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (8)

     นักศึกษา 100

     อาจารย์ 10

ส่วนท่ี 5 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงาน ให้เกิดทักษะ

และความเช่ียวชาญในศาสตร์ท่ีศึกษา
โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา (A)3

1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานจริงใน

หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ให้มีความเช่ียวชาญและเป็นมืออาชีพ
โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)8 -                         

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

                             -   

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชีวิต รวมท้ังเกิดทักษะเพ่ืออนาคต 

(Reskill, Upskill)

ผู้ก ากับดูแล

1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี

ประสิทธิภาพในการสร้างคุณลักษณะและทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 

ให้กับนักศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.2.3.1 ส่งเสริมนักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์และพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษ

รวมท้ังทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ท่ีตนศึกษาอยู่

โครงการพัฒนานักศึกษาท่ีมีพรสววรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ

พิเศษ (A)1
                             -   รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

               1,184,270.00โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

วิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง

เป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมท้ัง

ได้งานตรงความต้องการของประเทศ

1.2 วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาท่ีมีพรสวรรค์และพัฒนานักศึกษาให้

มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีทักษะท่ี

จ าเป็นในรูปแบบวิทยาลัยฯ ดิจิทัล มี

ความสามารถเฉพาะทาง และเป็นท่ียอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

คน

1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ

หลักสูตรท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชีวิต รวมท้ังเกิดทักษะเพ่ืออนาคต 

(Reskill, Upskill)



ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ปี 2565 (บาท)
ผู้ก ากับดูแลเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนท่ีมีคุณภาพสูง (ต าแหน่งทางวิชาการ) (9) ร้อยละ 35.00 1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โครงการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการ  (A)9                              -   

1.5.2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่ีเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน คน 1 1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่

ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

โครงการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ                              -   

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 72.00 1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร                              -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.6 วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ : ITA

1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน คะแนน 100.00 1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส                              -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมใน

การขับเคล่ือนวิทยาลัยตามทิศทางท่ีก าหนดไว้

1.7.1 ร้อยละความส าเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (10) ร้อยละ 100 1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ของมหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการก ากับองค์การท่ีดี (A)10              2,460,760.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.1 ร้อยละความส าเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเก่ียวกับอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดล้อมและส่ิงอ านวยความ

สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 90 1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมให้พร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอนและ

ภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และส่ิงอ านวยความสะดวก

ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

             5,955,360.00 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100.00 1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

เพ่ือให้มีงบประมาณส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน

โครงการประหยัดพลังงาน                              -   รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.4 จ านวนของคณะ/วิทยาลัยท่ีจัดต้ังห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์ 

(Software)

หน่วยงาน 1 1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง 

หรือการน าโปรแกรมซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้ส าหรับการจัดการเรียน

การสอน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง                              -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8 วิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคาร

สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีรองรับ

การด าเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน

และเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี

การบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ท้ังความรู้ ทักษะ

และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ



ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ปี 2565 (บาท)

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย (12)

ร้อยละ 55.00 2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการน าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)12
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.2.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจ านวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน

สร้างสรรค์หรืองานวิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ

สร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน

ร้อยละ 100 2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย 

งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับ

ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย นวัตกรรมและ

งานวิชาการ เพ่ือการพัฒนาชุมชน

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.3.1 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ินและของชาติ หรือ

ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพ่ือ

พัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ 2 2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับ

ประชาคมและบุคลากรท่ัวไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม - รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2.4.1 จ านวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลท่ัวไปเข้าเย่ียมชมศูนย์การเรียนรู้/

แหล่งเรียนรู้

คน 150 2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือการ

ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับชุมชนและท้องถ่ิน

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้  - รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ

ยกระดับรายได้ครัวเรือน

ร้อยละ 60.00 2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ

เข้มแข็งอย่างย่ังยืนใหกับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ 

ผู้ประกอบการใหม่และท้องถ่ิน

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.4.5 จ านวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดรายย่อยท่ีได้รับการพัฒนา

ราย 4 2.4.5.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ

เข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัย

 - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นท่ีปรึกษาต่ออาจารย์ประจ า  (14) บาท/คน            25,000.00 2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ 

อย่างเป็นระบบ
โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)14 - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.6.3 จ านวนเงินบริจาคเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย (15) บาท  500,000 2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการระดมทุนเพ่ือการศึกษา (A)15 - วิทยาลัยพยาบาลและ

สุขภาพ

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและ

มาตรฐาน

2.7.1 จ านวนวารสารวิชาการท่ีได้รับการยอมรับในระดับชาติ วารสาร 1 2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและ

คุณภาพท้ังระบบ

             70,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการท่ีมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ

สอนหรือการวิจัย

ร้อยละ 95.00

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจ าท่ีท างานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถ่ิน ร้อยละ 91.00

2.8.3 จ านวนชุมชน/ท้องถ่ินท่ี อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา ชุมชน 1

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเร่ิม

สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ

อย่างมีประสิทธิภาพ

2.9.1 จ านวนชุดโครงการวิจัยท่ีเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสอดคล้อง

กับเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs)

ชุดโครงการ 1 2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย - รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ท่ีได้

มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถ่ินและสังคม

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับ

ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถ่ินและสังคม

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ

ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ท่ีย่ืนจด

อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือน าไปใช้ประโยชน์

พัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมท้ังน าไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย นวัตกรรม 

โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ

2.6 วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน 

สินทรัพย์ และระดมทุน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.5 วิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการท างาน

วิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

2.3 วิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ

บาท/คน            50,000.00

2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการ

ทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม

อาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความ

เข้มแข็งอย่างย่ังยืนตามศาสตร์พระราชา

โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพ่ือคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้ก ากับดูแล



ค่าเป้าหมาย งบประมาณ

ปี 2565 (บาท)

3.1.1 ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (16)

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

(5) ก ากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายแผนงาน

และประกันคุณภาพ

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายท่ีมีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ร้อยละ 90.00 3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย ตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย 

บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถ่ินในการพัฒนา

มหาวิทยาลัย

- รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา

ประจ าปี

ร้อยละ 85.00

3.3.2 จ านวนการประชาสัมพันธ์ผลงานท่ีสะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เร่ือง 2

3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติท่ีปฏิบัติงานหรือมีการ

แลกเปล่ียนในสาขาวิชา

3.5.1 จ านวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปล่ียน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ คน 2 3.5.1.1 จัดจ้างหรือแลกเปล่ียนอาจารย์ชาวต่างชาติ โครงการจัดจ้างหรือแลกเปล่ียนอาจารย์ชาวต่างชาติ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 100.00 3.6.1.1 พัฒนาหรือเพ่ิมความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ - รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นักศึกษา

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศท่ีมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 80.00 3.6.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินกิจกรรมตามข้อตกลง

ความร่วมมือในประเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ผู้ก ากับดูแลแผนงาน/ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม

3.3 ความมีช่ือเสียงของวิทยาลัยโดยมีนักเรียน

เลือกศึกษาต่อในวิทยาลัย

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

3.1 วิทยาลัยเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและ

นานาชาติ

ร้อยละ 80.00 โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)163.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ

-

3.6 วิทยาลัยมีการด าเนินการจัดกิจกรรมความ

ร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถ่ิน

3.3.1.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย และบริการให้

ตรงตามกลุ่มเป้าหมายท้ังในระดับชาติและนานาชาติ

- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
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ส่วนที่ 6 แนวทำงกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัตแิละกำรตดิตำมประเมินผล 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565– 2569 และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ

ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ

พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อเสริมสรา้งความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในเรื่อง

แนวคิดและสาระส าคัญของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. เพื่อให้มกีารตดิตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมอื 
 

เป้ำหมำย 

1. ผูบ้ริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร ์และ

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีสว่นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ

โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ัด 

3. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์  และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและก าหนดแนวทางการแปลง  

แผนยุทธศาสตร ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการตดิตามประเมินผล 

ดังนี้ 

1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

พร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ

องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

1.1 สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้กับบุคลากร ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการ

ด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ

แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

1.3 จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 สู่การประเมินผลงาน 

1.4 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน

สื่อภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ  

เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง

หนว่ยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา อาทิเช่น 

(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ 

(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

(3) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือขา่ย 

(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย 

(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวชิาการ 

(6) แผนปฏิบัติการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้ 

(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

(9) แผนพัฒนาบุคลากร 

(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 

(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

(12) แผนการจัดการความรู้ 

(13) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจา้ง 

(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม 

(16) การด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
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2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง

กระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติ มีการจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 

2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการด าเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองตอ่ยุทธศาสตร์

การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี 
 

 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมากที่จะผลักดันการท างานของกลไก

ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน

ร่วม รวมทั้งตอ้งอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกก าลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน

คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุง่สูจุ่ดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์

ที่ตัง้ไว้ ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบผลส าเร็จ จงึประกอบด้วยส่วนส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ

สื่อสารทิศทางองค์กรใหแ้ก่บุคลากรทุกระดับได้มคีวามเข้าใจ 

2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยน ากลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานมา

แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งตอ้งมรีะบบในการจูงใจใหทุ้กคนมุง่เน้นการท างานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในการขับเคลื่อนแผนงาน/ 

โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ

ถ่ายทอดความรูซ้ึ่งกันและกัน  

5. การจัดระบบการตดิตามประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินการในทุกระดับ 
 

กำรติดตำมและประเมินผล 

เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพแล้ว

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจะต้องวางระบบที่จะวัดความส าเร็จในการบรรลุเป้าประสงค์ในระดับต่างๆ 

จ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

อันจะช่วยใหผู้ร้ับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การตดิตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัย

ดัชนชีีว้ัดความส าเร็จในหลายมติิ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม ่ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป

บทเรียนและข้อเสนอแนะส าหรับน าไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป 

2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดยการจัดท ารายงานผลการ

ด าเนนิงานเป็นประจ าทุกเดือน และจัดท ารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค
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ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและด าเนินการแก้ไขเพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ

จัดท ารายงานผลงานประจ าปีเผยแพร่สูส่าธารณะ 

3. การตดิตามผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณ 

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

4. การติดตามผลตามค ารับรองการปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว โดยมีการก าหนด

ระยะเวลาการตดิตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
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ภำคผนวก 1 
ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำร 

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569)  

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
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ค ำสั่งวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 
ที ่๓๒๐.๐๑ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 

 
 

 เพื่อให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ มีการปรับทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพให้สามารถรองรับกับความต้องการความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและ
อนาคต และความท้าทายต่างๆ ของการเปลี ่ยนแปลงของสังคมไทย และความท้าทายของโลก จึงขอแต่งตั ้ง
คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 ๑. คณบดี     ประธานกรรมการ 
 ๒. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ 
 ๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    กรรมการ 
 ๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
 ๕. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
 ๖. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
 ๗. หัวหน้าส านักงานวิทยาลัยฯ   กรรมการและเลขานุการ 
 ๘. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
 ๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้ำที่ 
 ๑. ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะในการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ๒. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๓. ก ากับ และติดตามการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  อรรถารส  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช  กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน  กรรมการ 
๔. อาจารย์ ดร.อุดมพร   ยิ่งไพบูลย์สุข  กรรมการ 
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๕. อาจารย์ กันยา    นภาพงษ์  กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  ศิริเจริญวงศ์  กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช   เชาว์ปรีชา  กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ  กรรมการ 
๙. อาจารย์ ดร.อารยา   ทิพย์วงศ์  กรรมการ 
๑๐. อาจารย์จิราพร    รักการ   กรรมการ 
๑๑. อาจารย์หนึ่งฤทัย   โพธิ์ศรี   กรรมการ 
๑๒. นายนพปฎล    อินยาศรี  กรรมการ 
๑๓. นายสุทธิพงษ์    โตกาญจนา  กรรมการ 
๑๔. นายณัฐพงษ์    งามกาญจนรัตน์  กรรมการ 
๑๕. นางสาวอัญชา    แดงทองดี  กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาววรรณรัตน์   ทองคันทา  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน้ำที่ 
 ๑. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
 ๒. ทบทวน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเสนอคณะกรรมการอ านวยการเพื่อพิจารณา 
 ๓. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี และน าผลการ
ติดตามมาปรับปรุงแผน 
 ๔. อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 
 
 
                            ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป         
 
 

 
 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
 
 

( ผศ.ดร. พรพรรณ  วรสีหะ ) 
คณบดวีิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
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ภำคผนวก 2 
ผลกำรวิเครำะหเ์ชิงยุทธศำสตร ์
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ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (16 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

S1 103 4.16 มแีผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจ าปท่ีีชัดเจน 

- บุคลากรปฏบัิตงิานในทศิทางเดียวกัน 

- ผลการปฏบัิตงิานดขีึน้กวา่ปท่ีีผ่านมา 

- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

คล่องตัว 

- มหาวทิยาลัยมกีระบวนการถา่ยทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัตกิารใหก้ับ

บุคลากรได้รับทราบทุกระดับ 

S2 65 2.63 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และต าแหนง่ทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 

- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมคีวามช านาญเฉพาะทาง 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอก ท่ีจบการศึกษาท้ังในและ

ตา่งประเทศ ซึ่งมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงตา่งๆ ที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

- มรีะบบพี่เลีย้ง ส าหรับให้อาจารย์ท าผลงานเข้าสูต่ าแหนง่ทางวิชาการมากขึ้น 

S3 90 3.64 มีหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและ

ตลาดแรงงาน 

- หลักสูตรหลากหลาย 

- มรีะบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended Learning : 

SSRU Model for General Education Subjects) ท่ีดีผ่านทางรายวิชาศึกษาท่ัวไป นักศึกษา

สามารถเรียนรู้ได้อยา่งเต็มท่ี และมีความสุข 

- มีการก าหนดเกณฑ์เพื่อคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะและของมหาวิทยาลัยท่ี

ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีระบบ

กลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรท่ีเป็นเอตทัคคะได้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

อย่างเป็นรูปธรรม 

- การเปิดหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ จะส่งผลต่อยอดนักศึกษา

และภาวะการมงีานท า 

S4 30 1.21 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการด าเนินงานในภารกิจ

ด้านการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

มหาวทิยาลัย และมีผลการด าเนนิงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนา

คุณภาพอาจารย์ การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้าง

ภาพลักษณ์ให้กับมหาวทิยาลัย 

- บุคลากรมีศักยภาพในการท างานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ท่ีมีการ

น าเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาตอิย่างตอ่เนื่อง 

- เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นท้ังจ านวนและคุณภาพ รวมท้ังมีจ านวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึน้ 

S5 24 0.97 มหาวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการท่ีสามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

ในการพ่ึงพาตนเองได้อยา่งเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ในพื้นท่ีชุมชนต่างๆ เป็น
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ท่ีช่ืนชมของชุมชน และมีอาจารย์ท่ีท างานบริการวชิาการนี้ สามารถขอก าหนดต าแหนง่ทาง

วิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชนเป็นตัวอย่างให้อาจารย์รุ่นใหม่ สนใจเข้ามาท างานรับใช้

ชุมชนมากขึ้น 

S6 57 2.30 มหาวทิยาลัยมปีระวัตศิาสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น ทางศลิปวัฒนธรรม   

- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานท่ีท่ีสะท้อนให้

เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ ์(Branding) ท่ีดขีององค์การ ชว่ยให้เกิด

ความน่าเชื่อถือ จดจ าง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิดความร่วมมอืจากองค์การท้ังภายใน

และภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ท่ี

โดดเด่น 

- เป็นสถานศึกษาเกา่แก่ มีภาพลักษณท่ี์ด ีเป็นท่ียอมรับของสังคม และชุมชน 

- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ท่ีส าคัญ 

- มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหลากหลายให้กับคณาจารย์ นักศึกษา 

บุคลากรท้ังในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม 

- สร้างเครอืขา่ยกับหนว่ยงาน/องคก์รระดับชาติมากขึ้น 

- บุคลากรทุกระดับ เข้าใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสถาบัน ล้วนมี

ความภาคภูมิใจในความ “เป็นวัง” ท่ีเน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพของประชาคม

มหาวทิยาลัยในทุกระดับและทุกกลุ่ม 

S7 78 3.15 บุคลากรมคีุณภาพ ทุม่เท และสามัคคี 

- บุคลากรมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมท้ังระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีการ

ท างานร่วมกันเป็นทีมอย่าง ชัดเจน ส่งผลให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยดีขึ้น 

- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมี

ความพงึพอใจเพ่ิมขึน้ 

- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรม

พัฒนานักศกึษาท่ีจัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศกึษาเป็นจ านวนมาก 

- ระบบการประเมินบุคลากรท่ีเปิดโอกาสให้เลอืกตามความถนัด/เชี่ยวชาญ 

- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย มโีอกาส

ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายในประเทศและ

ตา่งประเทศ เกิดความชัดเจนในการท างานในระดับสากลมากขึน้ 

- มรีะบบการท างานและการประเมินผลการท างานที่อยู่ในระดับมาตรฐานขัน้สูง 

S8 50 2.02 มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังใน

และตา่งประเทศ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติเป็นจ านวนมาก 

- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกท้ังในและต่างประเทศท าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนท่ีจะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน 
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- มีการก าหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัย ต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วนร่วมกับ

พันธกิจด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย และมีการก ากับติดตามอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

- การม ีMOU กับหน่วยงานภายนอก ชว่ยสนับสนุนการพัฒนาด้านตา่งๆ 

- มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านท่ัวประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความเป็น

มหาวทิยาลัยแห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาทอ้งถิ่นท่ัวไทย 

S9 67 2.71 มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ

มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- มกีารจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

- ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิต

มงีานท าภายใน 1 ปี และผู้ใชบั้ณฑิตมคีวามพงึพอใจมากขึน้ 

S10 69 2.79 มที าเล ความพร้อมดา้นสถานท่ี และบรรยากาศภูมิทัศน์ท่ีดี 

- มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการ

ท างาน 

- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ท่ีดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและ

บุคลากร 

- การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศ

ใกล้เคียง เกิดองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชนต์อ่สังคมในระดับใหญ่ขึ้น 

- มหาวทิยาลัยตัง้อยู่ในแหลง่ชุมชน ท่ีมีระบบคมนาคมท่ีหลากหลาย ท าให้นักศกึษาเดินมา

เรียนอยา่งสะดวก 

- เนน้เอกลักษณ์ อัตลักษณ ์ความเป็นไทยท่ียังคงคลาสิคและโมเดิร์น 

- ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัด จึงเป็น

โอกาสท่ีนักเรียนในพื้นท่ีหรือพื้นท่ีใกล้เคียงสนใจเขา้มาศึกษา 

S11 117 4.73 มหาวทิยาลัยมชีื่อเสียง เป็นท่ีสนใจของนักศึกษา 

- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จ านวน 13 สมัย จากการจัดอันดับของ Webometrics 

Ranking of the World ส่งผลตอ่ภาพลักษณท์ าให้มีผู้สนใจเขา้ศกึษาตอ่สูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

- เป็นสถาบันท่ีมีชื่อเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ท าให้มีจ านวนนักศึกษาท่ีมา

สมัครศกึษาตอ่ดา้นครูและด้านนาฎศลิป์เพิ่มขึ้นจากปท่ีีผ่านมา 

- มนีักศกึษาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวทิยาลัยท้ังในระดับชาติและนานาชาตเิพิ่มขึ้น 

- การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการ

ตดิตอ่แลกเปลี่ยนขอ้มูลความรู้เกิดความร่วมมอืทางวิชาการ เชน่ การจัดการเรียนการสอน 

การท าวิจัยและบริการวิชาการได้มากขึ้น 

S12 55 2.22 ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการด าเนินงานของ

มหาวทิยาลัยอย่างจรงิจัง 
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- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่

ความส าเร็จได ้

- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ท า

ให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ 

- บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 

เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ท่ีจะน าพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงคร้ัง

ส าคัญ เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 

- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการก าหนดทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนและ

ตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการถ่ายทอดไปยัง

ผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

- มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ มีการรับรู้

ทิศทาง และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างท่ัวถึง และได้รับความร่วมมือในการ

ด าเนนิงานของมหาวทิยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน 

- มกีารท างานเชิงรุก และเนน้การมีสว่นร่วมของทุกฝ่าย 

S13 19 0.77 มรีะบบการพัฒนาบุคลากรท่ีดี 

- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น และมีการพัฒนา

ตนเองในดา้นตา่งๆ ท าให้ยกระดับคุณภาพการปฏบัิตงิานดขีึน้ 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนต าแหนง่ในระดับท่ีสูงขึน้ ท าให้เกิดก าลังใจ

ในการปฏบัิตงิาน 

S14 4 0.16 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย 

ท าให้บุคลากรสามารถทราบขา่วและความเคลื่อนไหวของมหาวทิยาลัยได้รวดเร็ว 

S15 20 0.81 มหาวทิยาลัยฯ มคีวามมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษและมีพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

S16 28 1.13 มหาวิทยาลัยมกีารปรับการเรียนการสอน การท างานเน้นการ Online ทันต่อสถานการณท่ี์

เกิดขึ้น 

- มหาวทิยาลัยมโีอกาสขยายคอร์สแบบ non-degree สู่ทุกกลุ่มอายุ 

- มหาวิทยาลัยมีระบบ Credit bank สร้างโอกาสในการเปลี่ยนผู้สนใจเรียนแบบ non-

degree สู่แบบ degree 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 51 

 

ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

W17 84 3.39 การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชนย์ังมีน้อย 

- การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ท าให้ได้รับ

ทุนอุดหนุนจากเอกชนมนีอ้ยด้วย 

- การน าผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและ

ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน 

W18 59 2.38 สถานท่ีไม่เพยีงพอกับการจัดการเรียนการสอน 

- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานท่ีและมีพื้นท่ีไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ท าให้ไม่สามารถ

บริการได้อยา่งเต็มท่ี 

- มหาวทิยาลัยฯ มสีถานท่ีคับแคบตอ้งขยายวิทยาเขตใหมห่ลายแห่ง ซึ่งตอ้งใชค้่าใชจ้่ายใน

การลงทุนและการบริหารจัดการสูง 

- สถานท่ีจัดกิจกรรม เช่น สนามกีฬาท้ังในร่ม และกลางแจ้งมไีมเ่พยีงพอ 

- การย้ายสถานที่เรียน ท าให้ผู้สมัครลดลงจากเดมิ 

W19 109 4.40 บุคลากรบางสาขาไมเ่ชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

- บุคลากรมีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจน้อยในการบริหารจัดการด้าน

งบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ 

- บุคลากรบางส่วนมทัีกษะในด้านภาษาตา่งประเทศอยูใ่นระดับน้อย 

- การใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน 

- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของเจ้าหนา้ที่กับอาจารย์ชาวตา่งชาตยิังมีอยู่น้อย 

W20 42 1.70 กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถท าให้นักศึกษามีทักษะภาวะ

ผู้น า ทักษะดา้นการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

W21 75 3.03 การเรียนการสอนในบางรายวชิาเป็นกลุ่มใหญ่ จ านวนผู้เรียนมเีป็นจ านวนมากเกินไป ส่งผล

กระทบตอ่คุณภาพและผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

W22 40 1.62 การปรับตัวของบุคลากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ยังต้องได้รับการ

พัฒนา เชน่ COVID-19  

- บุคลากรสายวชิาการไม่เชี่ยวชาญในการใชอุ้ปกรณก์ารสอนระบบออนไลน์ 

W23 29 1.17 มหาวทิยาลัยยังมีหลักสูตรระยะสั้นส าหรับการ Reskill หรือ Upskill น้อย 

W24 13 0.53 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลท่ีจัดเก็บในแตล่ะระบบยังไม่

สามารถเชื่อมโยงกันเท่าท่ีควร ท าให้ใชป้ระโยชนไ์ด้ไม่เต็มท่ี 

-ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล เทคโนโลยแีละออนไลน์มีขดีจ ากัด 

W25 13 0.53 การประชาสัมพันธ์เชงิรุกทัง้ภายในและภายนอกยังไม่ตอ่เนื่อง 
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ประเด็นโอกำส (Opportunities : O) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

O26 96 3.88 เทคโนโลยทัีนสมัยขึ้นเอื้ออ านวยต่อการบริหารงาน 

 - เทคโนโลยีการสื่อสาร On-line ท าให้สามารถส่งข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์สู่

หนว่ยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึน้ 

- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการ

ท างาน ส่งผลให้บุคลากรท างานได้อยา่งรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

O27 73 2.95 ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ีสง่เสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

- ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลย ีส่งเสริมตอ่การเรียนรู้แบบ E-learning 

- เทคโนโลยท่ีีทันสมัย ตอบสนองตอ่การปฏบัิตงิาน และการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวดเร็ว  

มปีระสิทธิภาพ ไร้ขดีจ ากัด 

- เทคโนโลยขีองโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วสง่ผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิด

การ 

บูรณาการความรู้ใหม่ ตอ้งขวนขวายพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

O28 12 0.48 ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้ 

- สังคมและประชาชนมคีวามตอ้งการศกึษาในระดับอุดมศกึษามากขึน้ๆ และความตอ้งการ

มหีลากหลายรูปแบบ 

- สังคมเนน้สนิค้า/คน ที่มคีวามแตกตา่งและลอกเลียนแบบได้ยาก 

- ปัจจุ บันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมหรือผู้ ท่ีสนใจมีความต้องการท่ีจะศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาความรูแ้ละคุณวุฒวิชิาชีพโดยใชเ้วลาว่างจากการปฏบัิตงิาน 

O29 45 1.82 รัฐบาลมนีโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมกีรอบนโยบายพัฒนาก าลังพลด้านโลจิสติกสข์องประเทศสอดคลอ้งกับหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัย 

- รัฐบาลมนีโยบายสง่เสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน 

- รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการผลิตบัณฑิตพยาบาลศาสตร์เพราะเป็นสาขา  

ท่ีขาดแคลน 

- ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ 

- การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ท าให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการ

ประกอบอาชพีครูเปลี่ยนไป ท าให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพ่ิมขึน้ 

O30 19 0.77 นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง

การศึกษามากขึน้ 

- นโยบายการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน ท าให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยาย

ความร่วมมอืกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอ่ืนๆ เพิ่มมากขึน้ 
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ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

- การเปิด AEC มีโอกาสท่ีจะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศ

เพื่อนบ้านมากขึ้นและท าความร่วมมอืกับประเทศในอาเซียนได้มากขึน้ 

- สัดสว่นของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน 

O31 15 0.61 ภาครัฐสนับสนุนการวจิัยอย่างหลากหลาย 

- ภาครัฐใหก้ารสนับสนุนการวจิัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวจิัยท่ี

รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หนว่ยงานสง่เสริมการวจิัย (เชน่ สวทช. สกว.) และแหล่งทุน

อื่นๆ  

อย่างหลากหลาย 

- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวจิยัของมหาวทิยาลัย 

O32 44 1.78 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความตอ้งการของภาคธุรกิจ ตอ้งการความรู้เชงิวชิาการ

จากมหาวิทยาลัย 

- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความตอ้งการองค์ความรู้เชงิวชิาการ และการ

วจิัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น 

- ความตอ้งการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนท่ีจะรว่มมือกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้เกิด 

การบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวจิัย และบัณฑติรูปแบบใหม่ 

ท่ีตรงความตอ้งการของตลาดแรงงานจรงิ ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน 

- สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลอืกเรียนในมหาวทิยาลัยท่ีมี

ค่าใชจ้่ายต่ ากว่า 

- เศรษฐกิจโลกกา้วเข้าสูเ่ศรษฐกิจเชงิสร้างสรรค์ (Creative Economy) 

O33 11 0.44 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ช่วยให้มหาวิทยาลัย บริหารงานและบริการวิชาการได้อย่าง 

กว้างขวาง 

- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเอื้อต่อการปฏิบัติงาน ท าให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการท่ี

ยดืหยุ่น และคล่องตัว 

- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร ช่วยให้มหาวิทยาลัยฯ สามารถให้บริการ

วชิาการได้อยา่งกว้างขวางยิ่งขึน้ 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 มี

ส่วนช่วยในการบูรณาการการศึกษากับงานวจิัยเกิดเป็นความร่วมมอืกับท้องถิ่น 

O34 71 2.87 สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มผีลให้นักเรียนอาจเลอืกเรียนในมหาวทิยาลัยท่ีมีคา่ใชจ้่าย

ต่ ากว่า 

O35 34 1.37 การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมแีนวโนม้เป็นตลาดเสรีทางความคิด ท าให้องค์กรเอกชนมุ่ง

หาความรู้ผ่านสถาบันการศึกษาส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์งาน

ร่วมกับองคก์รเอกชน 

- ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต เพื่อ

ตอบสนองประชากรกลุ่มสูงอายุ เช่น พยาบาล ท่องเท่ียว วิทยาศาสตร์สุขภาพและ

การแพทย ์และการบิน 
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ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

- มคีวามสามารถในการด าเนนิงานเชงิรุกและสรา้งเครือข่าย 

- สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยท่ีปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความได้เปรียบใน

ทุกเร่ือง 

O36 40 1.62 มหาวทิยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น มฐีานขอ้มูลปัญหาและความต้องการ

ของชุมชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยได้น าศาสตร์หรือองค์ความรู้ใน

การแก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มคีวามเข้มแข็งและยั่งยืน 

O37 39 1.58 นักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาท่ัวประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการในระดับชุมชน 

หมูบ้่าน ท้องถิ่นอยา่งยั่งยืน 

ประเด็นภัยคุกคำม (Threats : T) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

T38 49 1.98 งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวทิยาลัยมจี ากัด ท าให้การพัฒนาล่าชา้ 

- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจ ากัดท าให้เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า

ขาดความทันสมัย 

- ขาดแหล่งรายได้ท่ีมั่นคงท่ีน ามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิด

ความล่าช้า ไมส่ามารถแขง่ขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์ 

- เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดนอ้ยลง แต่มคี าถามในเร่ืองความคุ้มคา่ 

T39 51 2.06 รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมอืง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ

มหาวทิยาลัย 

- นโยบายของรัฐบาลแตล่ะยุคมกีารเปลี่ยนแปลงท าให้ควบคุมไมไ่ด้ เกิดความไมม่ั่นคง

ทางการเมอืง ท าให้นโยบายทางการศึกษาขาดความตอ่เนื่องไมส่ามารถแขง่ขันในระดับ

นานาชาติได ้

- การขาดเสถียรภาพทางการเมอืงหรือความขัดแย้งทางการเมอืงมีผลกระทบตอ่การ

ด าเนนิงานวิจัยและบริการวิชาการ 

- ความไมม่เีสถียรภาพทางการเมอืงในประเทศท าให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาดความ

นา่เช่ือถือ ขาดการมสี่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง 

T40 59 2.38 กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ท าให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่

ตอ่เนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไมส่ามารถแขง่ขันระดับนานาชาตไิด้ 

- การด าเนินงานและการแจ้งก าหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา 

T41 110 4.44 สถาบันการศึกษาทัง้ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาท้ังในประเทศและ

ตา่งประเทศในทุกมิติ 
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ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายท่ัวทุกภูมภิาค 

- การมีคู่แข่งขันท่ีเข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้หน่วยงานประสบ

กับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ได้ตรงตามแผนท่ีก าหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้

ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จักอย่าง

กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายท้ังเชิงเนื้อหา 

และเชงิพื้นท่ีสง่ผลให้มหาวิทยาลัยตอ้งมกีารปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถ

แข่งขันได้ 

- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้ 

- การแข่งขันทางด้านหลักสูตรค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ภายในประเทศ 

- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ท าให้

ภาวะการแข่งขันทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในและ

ต่างประเทศมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เราอาจไม่ใช่หนึ่งใน

ตัวเลอืก 

- มหาวทิยาลัยตา่งๆหั่นราคาค่าเทอม ลดราคาสู้กันในรูปแบบ “ทุนการศึกษา” 

- มหาวิทยาลัยต่างๆ ขยายความร่วมมือไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นท่ี

ตา่งจังหวัดเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ หรอืเรียกว่า “การจองตัวเด็กล่วงหนา้” 

- มุมมองของตา่งประเทศท่ีมองสถานศกึษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ 

- มหาวิทยาลัยต่างๆ ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหน่วยย่อยมากขึ้น ไม่จ าเป็นต้องเรียน 

3-4 ปีอีกตอ่ไป เมื่อผู้เรียนมีทางเลือกใหม ่สามารถทยอยเรยีนและหนว่ยย่อยสะสมไปและ

ท างานไปด้วย 

T42 57 2.30 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่

ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวทิยาลัยฯ 

-สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีตกต่ าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษา

ให้ผู้เรียน 

-ประเทศไทยก าลังอยู่ในระยะเปลี่ยนจากเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นการเกษตร ไปสู่เกษตร

อุตสาหกรรมและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สง่ผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

T43 55 2.22 แนวโน้มจ านวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ท าให้อัตราการเกิดลดลง 

อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 

T44 21 0.85 ตลาดแรงงานต้องการพนักงานท่ีมีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึง

สวนทางกับหลักสูตรท่ีหลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน 

T45 44 1.78 ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีเป็นท่ีต้องการ

ของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาท่ีความต้องการของตลาดแรงงานนอ้ยกว่า 
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ล ำดับ คะแนน % ประเด็น 

-ความคิดท่ีแตกต่างของคนในสังคม ท าให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดส่งผลให้มา

วทิยาลัยตอ้งมีการปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยูร่่วมกันได้ 

-ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลด

ความไวว้างใจได้ 

-นักเรียนท่ีเข้ามาเป็นนักศกึษามคีวามรู้พืน้ฐานในเชงิวชิาการ โดยเฉลี่ยยังต่ า 

-นักศกึษาเลอืกเรียนตามกระแสความนยิม มากกว่าความตอ้งการของตลาดแรงงาน 

T46 60 2.42 การเปลี่ยนแปลงด้านการสาธารณสุข ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขอันเนื่องจาก

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้

ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึน้ ขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัติใหมท่ี่

มีความรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น เช่น COVID-19 ท าให้ระบบการศึกษาต้องปรับปรุงรูปแบบ

และวิธีการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหลง่เรียนรู้หรือแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

-ผู้ปกครองและนักศกึษาเรียกรอ้งให้ลดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 

T47 29 1.17 หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ท่ีรวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นน าท่ัวโลกไว้ในท่ีเดียวกัน 

โดยผู้เรียนสามารถจะเลือกสรรายวชิาได้ดว้ยตนเอง 

-ธรรมชาติของโลกออนไลน์ท่ีรวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จ ากัดเวลาและ

สถานท่ี เป็นตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่า

ผู้สอนหรือสถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได้ 

-ความท้าทายจากเทคโนโลยแีละระบบอัติโนมัติ 

T48 30 1.21 ความแตกต่างด้านพื้นฐานทางการศึกษา ครอบครัวและเศรษฐกิจท าให้เกิดค่านิยมท่ี

แตกตา่งมีความต้องการท่ีหลากหลายมากขึ้น 

T49 34 1.37 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาท าให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ี

ศกึษาตอ่ของนักเรียน 
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ผลกำรวิเครำะห์ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ 

1. ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพในปัจจุบัน 

 
 

2.3.3 ต ำแหน่งยุทธศำสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว 
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ภำคผนวก 3 
ประมวลภำพกิจกรรมกำร 

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569)  

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
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ภำคผนวก 4 
ประมวลภำพกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)  

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
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ภำคผนวก 5 
รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำร 

จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2565 - 2569)  

และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรที่มสี่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ป ี

(พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ  วรสีหะ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม  สมันตเวคิน 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส 

5. อาจารย์ ดร.อุดมพร  ยิ่งไพบูลยส์ุข 

6. อาจารย์กันยา  นภาพงษ์ 

7. อาจารย์ ดร.มัณทนาวด ี เมธาพัฒนะ 

8. อาจารย์ ดร.อารยา  ทพิย์วงศ ์

9. อาจารย์จิราพร  รักการ 

10. อาจารย์หน่ึงฤทัย โพธ์ิศรี 

11. อาจารย์นภพรพัชร มั่งถึก 

12. อาจารย์นิตยา  ศรีจ านง 

13. อาจารย์วิภากร  สอนสนาม 

14. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม ์ โชติศริิ 

15. อาจารย์วชริพร  โชติพานัส 

16. รองศาสตราจารย์ทิพาพันธ์  สังฆะพงษ์ 

17. อาจารย์เพ็ชรัตน์  เตชาทววีรรณ 

18. อาจารย์ ดร.กาญจนา  เกียรตกิานนท์ 

19. รองศาสตราจารย์พูนสุข  ชว่ยทอง 

20. อาจารย์สุรางค์  เชื้อวณชิชากร 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา  ยอดกลกิจ 

22. อาจารย์สา่หร ี แดงทองดี 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  กิตตโิชติพาณิชย ์

24. อาจารย์จันทนา  แจ้งเจนเวทย์ 

25. รองศาสตราจารย์ประไพวรรณ  ด่านประดิษฐ ์

26. อาจารย์เอื้ออารีย์   สารกิา 

27. อาจารย์จักรกฤช ปิจด ี

28. อาจารยธนะวัฒน์  รวมสุก 

29. อาจารย์อัมพร  เจียงวิริชัยกูร 

30. อาจารย์นภสิสรา  ธรีะเนตร 

31. อาจารย์ ดร.กรรณิกา  เจิมเทียนชัย 

32. อาจารย์ภคพร  เท่ียวรอบ 

33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  ศริิเจรญิวงศ์ 

34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช เชาว์ปรีชา 
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35. อาจารย์แว่นใจ  นาคะสุวรรณ 

36. อาจารย์ศุภลักษณ์ พื้นทอง 

37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รววีรรณ ศรีเพ็ญ 

38. อาจารย์พิมศริิ ชนิค า 

39. อาจารย์บัณฑิตา ประสิทธ์ิศาสตร์ 

40. นายนพปฎล  อินยาศรี 

41. นายสุทธิพงษ์  โตกาญจนา 

42. นายอตกิานต์  ทววีงศ์อนันต์ 

43. นางสาวนฤมล  รุง่อนิทร์ 

44. นางธัญลดา  เลีย้งอยู ่

45. นายณัฐพงษ์  งามกาญจนรัตน์ 

46. นางสาวอัญชา  แดงทองดี 

47. นางสาววราลี  พรหมปฏมิา 

48. นางสาวเบญจพร  เติมสิน 

49. นางสาวกษริา  เหลอืงอร่าม 

50. นายสุรศักดิ์  เพชรทอง 

51. นางสาวกานตพ์ชิชา  แสนค าหมี 

52. นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา 

53. นายวิศรุต เตชาทวีวรรณ 

54. นางสาววันวสิา มรรคทรัพย์ 

 


