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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ เป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีภารกิจหลักใน
การผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถ ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของ
ประเทศ วิทยาลัยฯ ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - พ.ศ.2569) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มคี วามสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับนโยบายด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ
ของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ
เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งานของวิ ท ยาลั ย ฯ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ และมี ก ารบริ ห ารจั ด การองค์ ก รที่ มี
ประสิทธิภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569) วิทยาลัยฯ ได้ทาการศึกษา
สภาวการณ์ปัจจุบัน ประเด็นท้าทายด้านต่างๆที่ วิทยาลัยฯ ต้องเผชิญ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามหลั ก การ 7–S Model ของ McKinsey ได้แก่ 1) Structure (โครงสร้าง) มีโ ครงสร้างการท างานหรือ
โครงสร้างการจัด องค์ก รในระดั บ ต่างๆ เหมาะสมดีหรือไม่ 2) Strategy (กลยุ ท ธ์) มีก ารก าหนดกลยุ ท ธ์หรือ
ยุ ท ธศาสตร์ที่ไ ด้ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้หรือไม่ 3) System (ระบบ) ระบบการท างานเป็นอย่างไร มี
จุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง 4) Skill (ความชานาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชานาญมากน้อยเพียงใด มี
ทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่ 5) Staff (บุคลากร) บุคลากรมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมี
จานวนเพียงพอหรือไม่ 6) Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่ และ 7)
Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทาให้องค์กรเข้มแข็งหรืออ่อนแอ
ในส่วนของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) ใช้กรอบการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกตามหลักการ PEST Model ซึ่งมีแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบที่มตี ่อวิทยาลัยฯ ได้แก่ 1) P-Politics เป็น
การวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมือง 2) E-Economics เป็นการวิเคราะห์
สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ 3) S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคม และ 4) TTechnology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และได้สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของวิท ยาลัยฯ จากผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ใน
ประเด็ นจุด แข็ง (Strengths : S) ประเด็ นจุดอ่อน (Weaknesses : W) ประเด็นโอกาส (Opportunities : O) และ
ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T) รวมทั้งมีการประเมินประเด็นปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงาน เพื่อ
วิเคราะห์หาตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อที่วิทยาลัยฯจะได้ปรับตาแหน่งยุทธศาสตร์
โดยการลด/ขจัด ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และพลิกวิกฤติเป็นโอกาสในประเด็นที่เป็นภัยคุกคาม

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ก

สำรบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
1.2
โครงสร้างหน่วยงาน
1.3
โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)
1.4
ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
1.4.1 ข้อมูลผลงานวิจัย
1.4.2 ข้อมูลการบริการวิชาการ
1.4.3 ข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.4.4 ข้อมูลบุคลากร
1.5
ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565- 2569) และจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์ วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ
2.1
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
2.2
ประเด็นปัจจัยที่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S)
2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W)
2.2.3 ประเด็นโอกาส (Opportunities : O)
2.2.4 ประเด็นภัยคุกคาม (Threats : T)
2.3
ผลการวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
2.3.1 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในปัจจุบัน
2.3.2 ตาแหน่งยุทธศาสตร์ที่ปรับปรุงแล้ว
2.4
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 3 สำระสำคัญของแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565- 2569)
3.1
วิสัยทัศน์ (Vision)
3.2
พันธกิจ (Mission)
3.3 ภารกิจกลัก (Key result area)
3.4
เสาหลัก (Pillar)
3.5
วัฒนธรรม (Culture)
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน้ำ
1
2
3
4
4
4
4
4
5

6
6
6
7
7
11
12
14
17
17
17
18
25
25
25
25
25
26
ข

3.6 อัตลักษณ์ (Identity)
3.7
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
3.8 ค่านิยมหลัก (Core Values)
3.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Thrusts)
3.10 นโยบายและวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
3.11 แผนที่ยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ส่วนที่ 6 แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล
ภำคผนวก
1. คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี
2. ผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
3. ประมวลภาพกิ จกรรมการจัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
4. รายชื่อผู้บ ริหารและบุค ลากรที่มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2565 - 2569) และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หน้า
26
26
26
27
27
29
30
34
38
43
46
58
60

ค

ส่วนที่ 1 บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็นมำของหน่วยงำน
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 47 ระบุ ว่ า บุ ค คลย่ อ มมี สิ ท ธิไ ด้ รับ บริ ก าร
สาธารณสุ ขของรัฐ บุค คลผู้ย ากไร้ย่อมมีสิท ธิไ ด้รับ บริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เ สียค่าใช้จ่ายตามที่
กฎหมายบัญญัติ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ดั งนั้นเพื่อให้เ ป็นไปตามที่รัฐ ธรรมนูญ ก าหนด ประเทศไทยจึงได้ดาเนินการจัดให้มีระบบประกั นสุขภาพ
แห่งชาติโดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว
จาเป็นที่จะต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพและด้านการบริการทางสาธารณสุขในจานวนที่เพียงพอและครอบคลุม
ต่อการให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยตอบสนองนโยบาย
ของรัฐในการผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ตลอดจนความเสมอ
ภาคของประชาชน ในการได้รับการบริการสุขภาพ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นพื้นฐาน
ในการพัฒนาประเทศต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตโดยคณะกรรมการมีหน้าที่วางแผนและกาหนดทิศทางในการเปิดสอน
สาขาพยาบาลศาสตร์ และดาเนินโครงการจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพจัดทาหลักสูตร ดาเนินการใน
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
ความเห็นชอบหลั ก สู ตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2550 ในปีก ารศึก ษา 2550
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพเริ่ ม เปิด สอนหลัก สู ต รพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ตเป็น ปี แ รก โดยรั บ นั ก ศึ ก ษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุน่ แรก จานวน 80 คน
- ปีที่เปิดดาเนินการหลักสูตรครั้งแรก : ปีการศึกษา 2550
- หลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอนในปัจจุบัน :
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2555 ( ใช้กับนักศึกษารหัส 56-60)
2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561 ( ใช้กับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป)
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1

1.2 โครงสร้ำงหน่วยงำน

**ได้รับความเห็นชอบและอนุมัตจิ ากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2558

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2

1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร (ADMINISTRATIVE CHART)

**ได้รับความเห็นชอบและอนุมัตจิ ากคณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2563

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3

1.4 ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
1.4.1 ข้อมูลผลงำนวิจัย
จำนวน
สำขำวิชำ

ปีงบประมำณ 2562

ปีงบประมำณ 2563

ปีงบประมำณ 2564

ผลงำน

นำไปใช้

ผลงำน

นำไปใช้

ผลงำน

นำไปใช้

26

25

24

20

26

25

24

20

16
16

13
13

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น
1.4.2 ข้อมูลกำรบริกำรวิชำกำร

จำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ ปีงบประมำณ
2562
2563
2564

สำขำวิชำ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

5
5

รวมทั้งสิ้น

1
1

1
1

1.4.3 ข้อมูลกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จำนวนโครงกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
ปีงบประมำณ
2562
2563
2564

สำขำวิชำ

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

4
4

3
3

3
3

1.4.4 ข้อมูลบุคลำกร
สายสนับสนุนวิชาการ
หน่วยงำน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมำณ 2562
ตรี โท เอก รวม

ปีงบประมำณ 2563
ตรี โท เอก รวม

ปีงบประมำณ 2564
ตรี โท เอก รวม

10
10

11
11

13
13

5
5

-

15
15

4
4

-

15
15

3
3

-

16
16

สายวิชาการ
หน่วยงำน

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
รวมทั้งสิ้น

ปีงบประมำณ 2562
อ. ผศ. รศ. รวม

ปีงบประมำณ 2563
อ. ผศ. รศ. รวม

ปีงบประมำณ 2564
อ. ผศ. รศ. รวม

36
36

28
28

30
30

12
12

3
3

51
51

13
13

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3
3

44
44

13
13

3
3

46
46
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1.5 ขั้นตอนกำรทบทวนแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569) และจัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม
1. วิทยาลัยฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2565 – 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
2 วิทยาลัยฯ รวบรวมและสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกและวิเคราะห์ และสรุปปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
3. วิทยาลัยฯ สารวจเพื่อประเมินค่าคะแนนน้าหนักของปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอกและวิเคราะห์ตาแหน่งยุทธศาสตร์โดยใช้โปรแกรม Excel
4. วิทยาลัยฯ จัดส่งแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(เฉพาะแผ่น A3) ให้กับกองนโยบายและแผน
5 วิทยาลัยฯ บันทึกคาของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงิน
รายได้) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบ ERP
6. กองนโยบายและแผนดาเนินการตรวจสอบและประสานกับหน่วยงาน
เพื่อปรับแก้คาของบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7. วิทยาลัยฯ จัดทาเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8. วิทยาลัยฯ จัดส่งเล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับหน่วยงาน
ให้กับกองนโยบายและแผนตรวจสอบ พร้อมประสานให้หน่วยงานปรับแก้
9. วิทยาลัยฯ ทาบันทึกขออนุมัตแิ ผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565
– 2569) และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ
หน่วยงานจากคณะกรรมการประจาวิทยาลัยฯ และอธิการบดี

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ระยะเวลำดำเนินกำร

มิถุนายน-กรกฎาคม 2564

2-11 กรกฎาคม 2564
2-11 กรกฎาคม 2564
12-16 กรกฎาคม 2564

สิงหาคม-กันยายน 2564
สิงหาคม-กันยายน 2564

30 กันยายน 2564
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ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์วทิ ยำลัยพยำบำลและสุขภำพ
2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกองค์กร
2.1.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment Analysis)
เพื่อนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ของวิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามหลักการ 7–S Model ของ McKinsey
ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ ดังนี้
Structure (โครงสร้ า ง) มี โ ครงสร้ า งการท างาน หรื อ โครงสร้ า งการจั ด องค์ ก รในระดั บ ต่างๆ
เหมาะสมดีหรือไม่
Strategy (กลยุทธ์) มีการกาหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดทิศทางการปฏิบัติงานไว้
หรือไม่
System (ระบบ) ระบบการทางานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง
Skill (ความชานาญ) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ หรือชานาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับหรือไม่
Staff (บุคลากร) บุคลากรของมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด และมีจานวนเพียงพอหรือไม่
Style (รูปแบบ) รูปแบบการบริหารเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพหรือไม่
Shared Value (ค่านิยมร่วม) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมร่วมหรือไม่ อะไรบ้างที่ทาให้องค์กร
เข้มแข็งหรืออ่อนแอ
2.1.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment Analysis)
เพื่ อ น าผลการวิ เ คราะห์ ไ ปใช้ ใ นการระบุ ส ถานการณ์ ที่ เ ป็ น โอกาส (Opportunities) และภั ย คุ ก คาม
(Threats) ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามหลักการ PEST
Model ซึ่งสามารถสรุปแนวทางการวิเคราะห์ได้ดังนี้
P-Politics เป็นการวิเคราะห์สภาพทางการเมือง รวมทั้งกฎหมายและนโยบายทางการเมืองที่มี
ผลกระทบกับวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
E-Economics เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
S-Social เป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และกระแสสังคมที่มตี ่อวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
T-Technology เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวิท ยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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2.2 ประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ
2.2.1 ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (16 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลำดับ
S1

คะแนน
103

%
4.16

S2

65

2.63

S3

90

3.64

S4

30

1.21

ประเด็น
มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีที่ชัดเจน
- บุคลากรปฏิบัตงิ านในทิศทางเดียวกัน
- ผลการปฏิบัตงิ านดีขนึ้ กว่าปีที่ผ่านมา
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทาให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คล่องตัว
- มหาวิทยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัตกิ ารให้กับ
บุคลากรได้รับทราบทุกระดับ
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชานาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์ มี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก ที่ จ บการศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอน
- มีระบบพี่เลีย้ ง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
มีห ลั ก สู ต รและระบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ ความต้อ งการของผู้ เ รี ย นและ
ตลาดแรงงาน
- หลักสูตรหลากหลาย
- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended Learning :
SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดีผ่านทางรายวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมีความสุข
- มีการกาหนดเกณฑ์เพื่อคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะและของมหาวิทยาลั ยที่
ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีระบบ
กลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรที่เป็นเอตทัคคะได้มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
อย่างเป็นรูปธรรม
- การเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ จะส่งผลต่อยอดนักศึกษา
และภาวะการมีงานทา
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในภารกิจ
ด้ า นการวิ จั ย ตั้ ง แต่ ต้ น น้ า กลางน้ า และปลายน้ าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย และมีผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย
- บุคลากรมีศักยภาพในการทางานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการ
นาเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
- เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นทั้งจานวนและคุณภาพ รวมทั้งมีจานวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึน้

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ลำดับ
S5

คะแนน
24

%
0.97

S6

57

2.30

S7

78

3.15

S8

50

2.02

ประเด็น
มหาวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เป็น
ที่ชื่นชมของชุมชน และมีอาจารย์ที่ทางานบริการวิชาการนี้ สามารถขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการจากผลงานรับใช้ชุมชนเป็นตัวอย่างให้อาจารย์รุ่นใหม่ สนใจเข้ามาทางานรับใช้
ชุมชนมากขึ้น
มหาวิทยาลัยมีประวัตศิ าสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทางศิลปวัฒนธรรม
- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่สะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดีขององค์การ ช่วยให้เกิด
ความน่าเชื่อถือ จดจาง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิดความร่วมมือจากองค์การทั้งภายใน
และภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลั กษณ์ และเอกลักษณ์ที่
โดดเด่น
- เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม และชุมชน
- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่สาคัญ
- มีกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับคณาจารย์ นักศึกษา
บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม
- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน/องค์กรระดับชาติมากขึ้น
- บุคลากรทุกระดับ เข้าใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสถาบัน ล้วนมี
ความภาคภูมิใจในความ “เป็นวัง” ที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพของประชาคม
มหาวิทยาลัยในทุกระดับและทุกกลุ่ม
บุคลากรมีคุณภาพ ทุม่ เท และสามัคคี
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการ
ท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม อย่ า ง ชั ด เจน ส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย ดี ขึ้ น
- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจเพิ่มขึน้
- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทาให้การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจานวนมาก
- ระบบการประเมินบุคลากรที่เปิดโอกาสให้เลือกตามความถนัด/เชี่ยวชาญ
- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย มีโอกาส
ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ หน่ ว ยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เกิดความชัดเจนในการทางานในระดับสากลมากขึน้
- มีระบบการทางานและการประเมินผลการทางานที่อยู่ในระดับมาตรฐานขัน้ สูง
มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน
และต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติเป็นจานวนมาก

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ลำดับ

คะแนน

%

S9

67

2.71

S10

69

2.79

S11

117

4.73

ประเด็น
- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศทาให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน
- มีการกาหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัย ต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วนร่ วมกับ
พั น ธกิ จ ด้ า นต่ า งๆของมหาวิ ท ยาลั ย และมี ก ารก ากั บ ติ ด ตามอย่ า งเป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
- การมี MOU กับหน่วยงานภายนอก ช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ
- มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นทั่วไทย
มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิต
มีงานทาภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึน้
มีทาเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี
- มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการ
ทางาน
- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและ
บุคลากร
- การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศ
ใกล้เคียง เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมในระดับใหญ่ข้ึน
- มหาวิทยาลัยตัง้ อยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทาให้นักศึกษาเดินมา
เรียนอย่างสะดวก
- เน้นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นไทยที่ยังคงคลาสิคและโมเดิร์น
- ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัด จึงเป็น
โอกาสที่นักเรียนในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงสนใจเข้ามาศึกษา
มหาวิทยาลัยมีช่อื เสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา
- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จานวน 13 สมัย จากการจัดอันดับของ Webometrics
Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทาให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่ผ่านมา
- เป็นสถาบันที่มีช่ือเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ทาให้มีจานวนนักศึกษาที่มา
สมัครศึกษาต่อด้านครูและด้านนาฎศิลป์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
- การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน
การทาวิจัยและบริการวิชาการได้มากขึ้น
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ลำดับ
S12

คะแนน
55

%
2.22

S13

19

0.77

S14

4

0.16

S15

20

0.81

S16

28

1.13

ประเด็น
ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่
ความสาเร็จได้
- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ทา
ให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ
- บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริ หาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ที่จะนาพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้ง
สาคัญ เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการกาหนดทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและ
ตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการถ่ายทอดไปยัง
ผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการรับรู้
ทิ ศ ทาง และเป้ า หมายของมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งทั่ ว ถึ ง และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน
- มีการทางานเชิงรุก และเน้นการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย
มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ ทาให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัตงิ านดีขนึ้
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มโี อกาสในการเลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ทาให้เกิดกาลังใจ
ในการปฏิบัตงิ าน
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ทาให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว
มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษและมีพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
มหาวิทยาลัยมีการปรับการเรียนการสอน การทางานเน้นการ Online ทันต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น
- มหาวิทยาลัยมีโอกาสขยายคอร์สแบบ non-degree สู่ทุกกลุ่มอายุ
- มหาวิทยาลั ย มีระบบ Credit bank สร้ า งโอกาสในการเปลี่ ย นผู้ ส นใจเรี ย นแบบ nondegree สู่แบบ degree
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2.2.2 ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลำดับ
W17

คะแนน
84

%
3.39

W18

59

2.38

W19

109

4.40

W20

42

1.70

W21

75

3.03

W22

40

1.62

W23
W24

29
13

1.17
0.53

W25

13

0.53

ประเด็น
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
- การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทาให้ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากเอกชนมีนอ้ ยด้วย
- การนาผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและ
ต้องใช้ระยะเวลานาน
สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาให้ไม่สามารถ
บริการได้อย่างเต็มที่
- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนและการบริหารจัดการสูง
- สถานที่จัดกิจกรรม เช่น สนามกีฬาทั้งในร่ม และกลางแจ้งมีไม่เพียงพอ
- การย้ายสถานที่เรียน ทาให้ผู้สมัครลดลงจากเดิม
บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุ ค ลากรมี ป ระสบการณ์ แ ละความรู้ ค วามเข้ า ใจน้ อ ยในการบริ ห ารจั ด การด้ า น
งบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยูใ่ นระดับน้อย
- การใช้ภาษาอังกฤษในการทางาน
- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่กับอาจารย์ชาวต่างชาติยังมีอยู่น้อย
กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะภาวะ
ผู้นา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
การเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จานวนผู้เรียนมีเป็นจานวนมากเกินไป ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การปรั บตั ว ของบุค ลากรเพื่อ รับมือกั บสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงไป ยั ง ต้อ งได้ รับการ
พัฒนา เช่น COVID-19
- บุคลากรสายวิชาการไม่เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์การสอนระบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรระยะสั้นสาหรับการ Reskill หรือ Upskill น้อย
มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละระบบยังไม่
สามารถเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ทาให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่
-ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล เทคโนโลยีและออนไลน์มีขดี จากัด
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทัง้ ภายในและภายนอกยังไม่ตอ่ เนื่อง
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2.2.3 ประเด็นโอกำส (Opportunities : O) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลำดับ
O26

คะแนน
96

%
3.88

O27

73

2.95

O28

12

0.48

O29

45

1.82

O30

19

0.77

ประเด็น
เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออานวยต่อการบริหารงาน
- เทคโนโลยีการสื่อ สาร On-line ทาให้ ส ามารถส่ง ข่า วสาร และการประชาสัม พันธ์สู่
หน่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึน้
- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการ
ทางาน ส่งผลให้บุคลากรทางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-learning
- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัตงิ าน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ ไร้ขดี จากัด
- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิด
การ
บูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้
- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึน้ ๆ และความต้องการ
มีหลากหลายรูปแบบ
- สังคมเน้นสินค้า/คน ที่มคี วามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก
- ปั จ จุ บั น ภาคธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมหรื อ ผู้ ที่ ส นใจมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความรูแ้ ละคุณวุฒวิ ชิ าชีพโดยใช้เวลาว่างจากการปฏิบัตงิ าน
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากาลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
- รั ฐ บาลสนั บ สนุ น งบประมาณในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต พยาบาลศาสตร์ เ พราะเป็ น สาขา
ที่ขาดแคลน
- ตลาดแรงงานมีค วามต้อ งการบั ณ ฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง ภายในและภายนอก
ประเทศ
- การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ทาให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการ
ประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไป ทาให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้
นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง
การศึกษามากขึน้
- นโยบายการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ทาให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยาย
ความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึน้
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ลำดับ

คะแนน

%

O31

15

0.61

O32

44

1.78

O33

11

0.44

O34

71

2.87

O35

34

1.37

ประเด็น
- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบ้านมากขึ้นและทาความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึน้
- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน
ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยที่
รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุน
อื่นๆ
อย่างหลากหลาย
- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการ และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น
- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้เกิด
การบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่
ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน
- สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นกั เรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี
ค่าใช้จ่ายต่ากว่า
- เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสูเ่ ศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ช่ ว ยให้ ม หาวิ ท ยาลั ย บริ ห ารงานและบริ ก ารวิ ช าการได้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อ ต่อการปฏิบัติงาน ทาให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัด การที่
ยืดหยุ่น และคล่องตัว
- กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บลิ ข สิ ทธิ์ สิ ทธิ บัต ร ช่ว ยให้ ม หาวิทยาลั ย ฯ สามารถให้ บริ การ
วิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มี
ส่วนช่วยในการบูรณาการการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมือกับท้องถิ่น
สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีคา่ ใช้จ่าย
ต่ากว่า
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ทาให้องค์กรเอกชนมุ่ง
หาความรู้ ผ่ า นสถาบั น การศึก ษาส่ง ผลให้ มหาวิทยาลัย มีโ อกาสในการสร้ า งสรรค์งาน
ร่วมกับองค์กรเอกชน
- ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต เพื่อ
ตอบสนองประชากรกลุ่ ม สู ง อายุ เช่ น พยาบาล ท่ อ งเที่ ย ว วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพและ
การแพทย์ และการบิน
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ลำดับ

คะแนน

%

O36

40

1.62

O37

39

1.58

ประเด็น
- มีความสามารถในการดาเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย
- สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความได้เปรียบใน
ทุกเรื่อง
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้นาศาสตร์หรือองค์ความรู้ใน
การแก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มคี วามเข้มแข็งและยั่งยืน
นักศึกษาที่มีภูมิลาเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการในระดับชุมชน
หมูบ่ ้าน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

2.2.4 ประเด็นภัยคุกคำม (Threats : T) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลำดับ
T38

คะแนน
49

%
1.98

T39

51

2.06

T40

59

2.38

T41

110

4.44

ประเด็น
งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจากัด ทาให้การพัฒนาล่าช้า
- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจากัดทาให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า
ขาดความทันสมัย
- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่นามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิด
ความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์
- เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดน้อยลง แต่มคี าถามในเรื่องความคุ้มค่า
รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงทาให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคง
ทางการเมือง ทาให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติได้
- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ
- ความไม่มเี สถียรภาพทางการเมืองในประเทศทาให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาดความ
น่าเชื่อถือ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง
กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่
ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา
สถาบันการศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในทุกมิติ
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ลำดับ

คะแนน

%

T42

57

2.30

T43

55

2.22

T44

21

0.85

T45

44

1.78

ประเด็น
- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมภิ าค
- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้หน่วยงานประสบ
กับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ ได้ตรงตามแผนที่กาหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้
ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา
และเชิงพื้นที่สง่ ผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
แข่งขันได้
- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้
- การแข่ ง ขั น ทางด้ า นหลั ก สู ต รค่ อ นข้ า งสู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ
ภายในประเทศ
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้
ภาวะการแข่ ง ขั น ทางการศึก ษาของสถาบั น การศึก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ในและ
ต่า งประเทศมีม ากขึ้น เป็ น เงาตามตั ว ผู้ บริ โ ภคมีทางเลือ กมากขึ้น เราอาจไม่ใ ช่ห นึ่งใน
ตัวเลือก
- มหาวิทยาลัยต่างๆหั่นราคาค่าเทอม ลดราคาสู้กันในรูปแบบ “ทุนการศึกษา”
- มหาวิทยาลัย ต่างๆ ขยายความร่ ว มมือ ไปยัง โรงเรี ย นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่
ต่างจังหวัดเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ หรือเรียกว่า “การจองตัวเด็กล่วงหน้า”
- มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศึกษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ
- มหาวิทยาลัยต่างๆ ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหน่วยย่อยมากขึน้ ไม่จาเป็นต้องเรียน
3-4 ปีอีกต่อไป เมื่อผู้เรียนมีทางเลือกใหม่ สามารถทยอยเรียนและหน่วยย่อยสะสมไปและ
ทางานไปด้วย
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่
ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ
-สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษา
ให้ผู้เรียน
-ประเทศไทยก าลั ง อยู่ ใ นระยะเปลี่ ย นจากเศรษฐกิ จ ที่ มุ่ ง เน้ น การเกษตร ไปสู่ เ กษตร
อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สง่ ผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง
อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึง
สวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน
ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า
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ลำดับ

คะแนน

%

T46

60

2.42

T47

29

1.17

T48

30

1.21

T49

34

1.37

ประเด็น
-ความคิ ด ที่ แ ตกต่า งของคนในสั ง คม ทาให้ เกิ ด ความขั ด แย้ง ทางความคิ ด ส่ ง ผลให้ ม า
วิทยาลัยต้องมีการปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยูร่ ่วมกันได้
-ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลด
ความไว้วางใจได้
-นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษามีความรู้พนื้ ฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่า
-นักศึกษาเลือกเรียนตามกระแสความนิยม มากกว่าความต้องการของตลาดแรงงาน
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นการสาธารณสุ ข ความก้ า วหน้ า ด้ า นสาธารณสุ ข อั น เนื่ อ งจาก
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึน้ ขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัตใิ หม่ที่
มีความรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น เช่น COVID-19 ทาให้ระบบการศึกษาต้องปรับปรุงรูปแบบ
และวิธีการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
-ผู้ปกครองและนักศึกษาเรียกร้องให้ลดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนาทั่วโลกไว้ในที่เดียวกัน
โดยผู้เรียนสามารถจะเลือกสรรายวิชาได้ดว้ ยตนเอง
-ธรรมชาติของโลกออนไลน์ที่รวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จากัดเวลาและ
สถานที่ เป็นตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่า
ผู้สอนหรือสถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได้
-ความท้าทายจากเทคโนโลยีและระบบอัติโนมัติ
ความแตกต่า งด้ า นพื้น ฐานทางการศึกษา ครอบครั ว และเศรษฐกิ จ ทาให้ เกิด ค่ านิยมที่
แตกต่างมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทาให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่
ศึกษาต่อของนักเรียน
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2.3 ผลกำรวิเครำะห์ตำแหน่งยุทธศำสตร์ของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ
2.3.1 ตำแหน่งยุทธศำสตร์ของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพในปัจจุบัน

2.3.2 ตำแหน่งยุทธศำสตร์ท่ปี รับปรุงแล้ว
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2.4 แผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 -2569) ของมหำวิทยำลัย
วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ (Niche Guru University)
ความส าเร็ จ ตามวิ สั ย ทั ศ น์ : สาขาวิ ช าไม่ น้ อ ยกว่ า 2 สาขา ที่ เ ป็ น เลิ ศ อยู่ ใ นกลุ่ ม 10 อั น ดั บ แรก
ของมหาวิทยาลัยไทย
จุดประสงค์ (Purpose)
1) บัณฑิตที่เน้นองค์ความรูเ้ ป็นเอตทัคคะ
2) การวิจัยทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) ผลงานวิชาการที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม
4) ศิลปะและวัฒนธรรมไทยตามแม่แบบวัฒนธรรมวังสวนสุนันทา
พันธกิจ (Mission)
1) ให้ ก ารศึ ก ษา (To offer education) ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เ น้ น องค์ ค วามรู้ เ ป็ น เอตทั ค คะ ฝึ ก หั ด ครู ปลู ก ฝั ง
ประชาชนให้สามารถเรียนรูใ้ นระดับสูง มีความเป็นมนุษย์ที่รับผิดชอบต่ออนาคตของโลกที่มแี นวโน้มเป็นนานาชาติ
มีจิตวิญญาณในการท้าทาย โดยไม่กลัวล้มเหลว
2) วิ จั ย (To conduct research) มุ่ ง มั่ น ในการลงทุ น ทางการศึ ก ษาวิ จั ย ในศาสตร์ ที่ เ ป็ น เอตทั ค คะ
ที่สามารถนาไปใช้ให้เกิดผลประโยชน์ได้เพื่อความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรือง ผ่านการแสวงหาด้วยการวิจัย
ทางวิชาการที่อุดมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
3) บริ ก ารวิ ช าการ (To provide academic services) การส่ ง มอบผลงานวิ ช าการในระดั บ เอตทั ค คะ
ที่ตอบและแก้ปัญหาของสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสังคม
4) ท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม (To conserve arts and culture) การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ศิ ล ปะ
และวั ฒ นธรรมไทย โดยการพั ฒ นาและสร้ า งแม่ แ บบวั ฒ นธรรมวั ง สวนสุ นั น ทาให้ เ ป็ น ที่ ย กย่ อ งและชื่ น ชม
ของมนุษยชาติ
ภำรกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพระดับแนวหน้า
2) ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม
3) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม และธารงรักษา สืบสานความเป็นไทย
4) วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
5) เป็นมหาวิทยาลัยที่มคี วามคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเน้นให้เครือข่ายมีส่วนร่วม
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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เสำหลัก (Pillar)
1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital)
2) คุณธรรม (Morality)
3) เครือข่าย (Partnership)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) วัฒนธรรม (Culture) ที่วา่ “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”
วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอ้ าวุโส
อัตลักษณ์ (Identity)
เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ
นิยามของคาสาคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงาน สามารถใช้หลักวิชาการด้วยความชานาญ มีคุณธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
เชี่ย วชาญการสื่อสาร หมายถึ ง บัณฑิตที่มีทัก ษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถสื่อสารและ
ถ่ายทอดความรู้ความชานาญในสาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสู่
ชุมชนและสังคม
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่นื มุ่งทาความดีที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล
นิยามของคาสาคัญเอกลักษณ์
เน้ น ความเป็ น วั ง หมายถึ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ น้ น ภาพลั ก ษ ณ์ ทั ก ษะ และบุ ค ลิ ก ภาพ
ที่ ส ะท้ อ นความเป็ น วั ง สวนสุ นั น ทา และเผยแพร่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ศิ ล ปวั ฒ นธรรมด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะ
ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั นสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองทุกรูปแบบการเรียนรู้ของผูร้ ับบริการได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
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ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
มหาวิทยาลัยฯ จะยึดมั่นในค่านิยมหลักสี่ประการในการนาพามหาวิทยาลัยสู่ความสาเร็จในอนาคต ดังนี้
1) W (Wisdom & Creativity) : ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
2) H (Happiness & Loyalty) : ความผาสุกและความภักดีในองค์กร
3) I (Integration & Collaboration) : บูรณาการ และความร่วมมือ
4) P (Professionalism) : ความเป็นมืออาชีพ
การยึดมั่นในค่านิยมหลักที่เรียกว่า WHIP ข้างต้น จะเป็นสิ่งที่ใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการดาเนินการของ
มหาวิ ท ยาลั ย และการด าเนิ น ชี วิ ต ของคนในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ประเด็ น คุ ณ ค่ า ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สวนสุนันทาให้ความสาคัญและยึดถือ และมีการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตของสมาชิกทุกคนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่ง
จะสร้างความเข้มแข็งให้กับวัฒนธรรมองค์การที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติเป็นประจาวัน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยแห่งนี้
มีบรรยากาศที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสุข ความรักและภักดีต่อมหาวิทยาลัย มีการทางานเป็นทีม 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
นาทางของมหาวิทยาลัยที่ยึดถือ “ความรูค้ ู่คุณธรรม” ไปตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์นี้
นโยบำยในกำรบริหำรและพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ (พ.ศ. 2565 – 2569)
มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ก าหนดนโยบายในการบริ ห ารและพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานตาม
ยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1.) เร่งรัด และสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุก คนให้ก้า วไปสู่
ความสาเร็จสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพ
2.) รักษาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนาไปสู่ความผาสุก
และคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร
3.) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4.) จั ด สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ด้ า นการเรี ย นการสอนให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อุ ป กรณ์
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูแ้ ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน
วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2. นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
1.) พัฒนาสาขาวิชาทุกๆ สาขาวิชาไปสู่ความเป็นเอตทัคคะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากล
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2.) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลั ย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3.) ยกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยการมีเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรูแ้ ละบุคลากร
4.) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ลึกซึ้งในศาสตร์ที่สาเร็จการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการใช้ภาษาอังกฤษอยู่
ในระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
6.) พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีพรสวรรค์และความสามารถพิเศษที่โดดเด่นนอกจากศาสตร์ที่
ศึกษา
3. นโยบำยด้ำนกำรวิจัย
1.) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
2.) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารบูรณาการวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
3.) สร้างให้นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกมีขีดความสามารถในด้านการวิจัยและ
สร้างผลงานที่เป็นยอมรับของสังคมได้
4. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
1.) ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และเกิดการบูรณาการกับการเรียนการ
สอน
2.) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3.) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบำยด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1.) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2.) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3.) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยทางวั ฒ นธรรมแลกเปลี่ ย นเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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เป้ำหมำยกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย (University Development Goals)
เมื่อสถานการณ์เปลี่ย น เราก็ต้องปรับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและทันต่อโลก
อนาคต แต่สาหรับสิ่งที่ดีและมีคุณค่า เราต้องธารงรักษา มหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดรูป แบบของการบริห าร
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ SSRU “KEEP” Model เพื่อมุ่งเติมเต็มในสิ่งที่ยังเดินไปไม่ถึง
จุ ด หมายปลายทางและเป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ ต่ อ ยอดทุ น ความรู้ แ ละทุ น สั ง คมที่ มี อ ยู่ ติ ด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อกากับติดตามระบบการทางานเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่ความเป็น “ต้นแบบ” ตามวิสัยทัศน์
15 ปี เพราะนี่คอื สิ่งที่ทรงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 SSRU “KEEP” Model
จากรูป แบบของการบริหารจัด การมหาวิท ยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาด้วย SSRU “KEEP” Model
มหาวิทยาลัยได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนา SSRU “SWITCH” ในการไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ รายละเอียด
ดังนี้
S : Sustainability University which Grow Along with Society.
มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนที่พร้อมจะเติบโตกับสังคมยุคใหม่
W : Aiming to be the World-Class University.
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
I : University which Hold up to Administration and Academic Integrity Principle.
มหาวิทยาลัยที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ในเชิงการบริหารงานและวิชาการ
T : Technology Driven University in Both Administration and Academic Aspect.
มหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
C : Capacity and Capability.
การทางานอย่างเต็มกาลังและเต็มความสามารถตามความถนัดของแต่ละบุคคล
H : Happy Workplace University which has Scholarly Organization Atmosphere.
มหาวิทยาลัยแห่งความผาสุกที่ล้อมรอบด้วยบรรยากาศของนักวิชาการ
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ทั้งนี้ สามารถแสดงเป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัย SSRU “SWITCH” ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 SSRU “SWITCH”
ยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ให้ เ ป็น เอตทัค คะและผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ เ ป็ น มื ออาชี พ ( Develop and
enhance SSRU to become niche-guru university and produce professional graduates)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม
อย่างยั่งยืน (Create research works and innovation at national and international levels for better and sustainable
quality of life, economy and society)
ยุ ท ธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสั มพั นธ์ กั บ เครือข่ายและขยายการยกย่องระดับ นานาชาติ (Construct the
network cooperation and elevate the recognition to the international level)

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

23

ตารางที่ 1 แสดงจานวนเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงาน/กลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ในแต่ละยุทธศาสตร์
จำนวน
แผนงำน/
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์

ยุทธศำสตร์

เป้ำ
ประสงค์

1) พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
2) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
3) สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

8
9

33
22

29
17

33
19

7

9

8

8

รวมทั้งสิ้น

24

64

54

60
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ส่วนที่ 3 สำระสำคัญของแผนยุทธศำสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ
3.1 วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการการศึกษา และการผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีคุณธรรม
3.2 พันธกิจ (Mission)
1) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีและด้าน
การปฏิบัติตามมาตรฐานของวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพและการดาเนินชีวิตมีทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการทางานในระดับสากล มีจิตสานึกในการให้บริการ และมีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสมและโดดเด่นในวิชาชีพ
2) วิจัย สร้างสรรค์องค์ความรู้ ด้านการพยาบาลและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
และสากล
3) บริการวิชาการและชุมชนให้บริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการ
พยาบาลและสุขภาพ สร้างแกนนาและเครือข่ายการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพแก่
ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม
4) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3.3 ภำรกิจหลัก (Key result area)
1) ผลิตบัณฑิตด้านการพยาบาลและสุขภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สามารถ
นาความรู้ไปประยุก ต์ใ ช้ในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกในจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ เพื่อดาเนินชีวติ และประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการพยาบาลและสุขภาพ
3) จัดบริการวิชาการให้แก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านการพยาบาล และ
ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
4) ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
3.4 เสำหลัก (Pillar)
1) ความรู้ (Knowledge)
2) คุณธรรม (Moral)
3) เครือข่าย (Partnership/ Cooperation)
4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
5) ความเป็นแบบอย่างที่ดีของวิชาชีพ (Professional Role Model)
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3.5 วัฒนธรรม (Culture)
ความดีงามและการปฏิบัติอย่างเหมาะสมในวิชาชีพ และการให้การยอมรับความอาวุโส
(Virtues and Appropriate Professional Practice and Seniority Recognition)
3.6 อัตลักษณ์ (Identity)
“เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชานาญการคิด มีจิตสาธารณะ”
นิยำมของคำสำคัญอัตลักษณ์
เป็นนักปฏิบัติ หมายถึง บัณฑิตที่มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถด้านวิชาชีพการพยาบาล มีทักษะและมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบั ติก ารพยาบาล สามารถนาความรู้ ม าใช้ใ นการปฏิบัติ มีคุณธรรมพัฒนาตนเองให้ มี
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และถ่ายทอดความรูข้ องวิชาชีพให้แก่ผอู้ ื่นได้
จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รู้ จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งทาความดีที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.7 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูส้ ู่สากล”
นิยำมของคำสำคัญเอกลักษณ์
เน้นความเป็นวัง หมายถึง เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะ และบุคลิกภาพที่สะท้อนความเป็น
วั ง สวนสุ นั น ทา และเผยแพร่ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ข้ อ มู ล ศิ ล ปวั ฒ นธรรมด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะศิ ล ปวั ฒ นธรรมกรุ ง
รัตนโกสินทร์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล หมายถึง เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ ตอบสนองการเรียนรู้ของผู้รับบริการด้านสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
3.8 ค่ำนิยมหลัก (Core Values)
SMARTเป็นค่านิยมหลักของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประกอบด้วย
S = Smart Students: คัดเลือกและพัฒนานักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการ
ปฏิบัติ และมีบุคลิกภาพดี
M = Smart Management :มีผู้บริหารมืออาชีพ เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง และมีการบริหารจัดการ
องค์กรที่เป็นธรรมาภิบาล
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A = Smart Academic : บุค ลากรในองค์ก รมีความรู้ท างด้านวิชาการ มีความฉลาด สร้างสรรค์ และ
สามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่องค์กรได้
R = Smart Research : บุคลากรมีความสามารถในการทาวิจัย และ/หรือนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ตอ่ การปฏิบัติงานและต่อองค์กร
T = Smart Technology &Teacher : ครู อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ แ ละ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยแก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีตอ่ นักศึกษาทั้งในด้านทัศนคติและการดารงตน
3.9 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Thrusts)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณ ภาพชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
3.10 นโยบำยและวัตถุประสงค์ของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ
นโยบำย
วิทยาลัยฯ กาหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยฯ ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2565-2569) ของวิทยาลัยฯ สอดคล้องกับนโยบายในการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(พ.ศ.2565-2569) เพื่อให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไปสู่ความสาเร็จที่กาหนดไว้ ดังนี้
นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
1) เร่งรัดและสร้างกระบวนการและกลไกการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่ความสาเร็จ
ในเส้นทางวิชาชีพ
2) รักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นสวนสุนันทาที่มีอดีตอันน่าภูมิใจ เพื่อนาไปสู่ความผาสุกและ
คุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากรในองค์กร
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ
4) จัดสภาพแวดล้อมที่ดีด้านการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ บรรยากาศที่
เอือ้ ต่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้พัฒนาในเส้นทางวิชาชีพ ทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและผลงาน
วิชาการ รวมทั้งความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
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2. นโยบำยด้ำนกำรผลิตบัณฑิต
1) พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตสู่ความเป็นเอตทัคคะ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
2) ประสานเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผูใ้ ช้บัณฑิต เพื่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนครอบคลุมในทุกกระบวนการ
3) ยกระดับการเรียนการสอนด้วยการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เพื่อการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และการผลิตบัณฑิตร่วมกัน
4) มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เ ป็น ผู้ที่มีค วามรู้ลึก ซึ้ งในศาสตร์ที่ สาเร็จการศึก ษา มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี
5) พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ เ ป็ น บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นเทคโนโลยี แ ละการใช้
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดี สามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
3. นโยบำยด้ำนกำรวิจัย
1) มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
2) ยกระดับการวิจัย บูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน สร้างเครือข่ายกับสถาบัน
ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรูด้ ้านการวิจัย
3) สร้างนักศึกษาให้มขี ีดความสามารถในด้านการวิจัยและเป็นผู้รว่ มงานที่ดใี นการทาวิจัย
4. นโยบำยด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
1) ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และการ
วิจัย
2) สร้างเครือข่ายกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน นาไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
3) ส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ทุกคนทุกกลุ่มวัย
5. นโยบำยด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1) ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นสวนสุนันทา
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ค้นคว้า เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
3) สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยน เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
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วัตถุประสงค์
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ข ภาพ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการด าเนิ น งานเป็ น ไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ บังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและการดาเนินงานวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ พ.ศ.2558
คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคมและทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
3.11 แผนที่ยุทธศำสตร์ของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ ระยะ 5 ปี
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ส่วนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
วิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม
รวมทั้งได้งานตรงความต้องการของประเทศ

1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต

ร้อยละ

93.00

93.00

93.00

93.00

93.00

1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ร้อยละ

96.10

96.10

96.10

96.10

96.10

1.1.3 อัตราการคงอยู่ของผู้เรียน
1.1.4 จานวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ

ร้อยละ
คน

92.50
100

92.50
100

92.50
100

92.50
100

92.50
100

1.2 วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาที่มีพรสวรรค์และพัฒนานักศึกษาให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะที่
จาเป็นในรูปแบบวิทยาลัยฯ ดิจิทัล มี
ความสามารถเฉพาะทาง และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ร้อยละ

0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับสาขา
เฉพาะทางที่จาเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.2.3 การส่งเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ (1)
(1) จานวนนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ที่ได้รับการส่งเสริม

แผนงาน/ กลยุทธ์
1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพในการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ให้กับนักศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

ผู้กากับดูแล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

กิจกรรมจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศในศาสตร์ที่ตนศึกษา

โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.2.3.1 ส่งเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรค์และพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษ
รวมทั้งทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ที่ตนศึกษาอยู่

โครงการพัฒนานักศึกษาที่มีพรสววรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
พิเศษ (A)1

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

คน

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ร้อยละ

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

ผลงาน

5

5

5

5

5

1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ ประกวดผลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการนาเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษาใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

คน

5

5

5

5

5

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา (A)3

คน

5

5

5

5

5

1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงาน ให้เกิดทักษะ
และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึน้ ไป

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 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทั้งหมด

ร้อยละ

100

100

100

100

100

1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต
(Reskill, Upskill)

1.4.1 จานวนหลักสูตร Top 10 Thailand (4)

หลักสูตร

1

1

1

1

1

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถแข่งขันใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)4

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต
ด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.7 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร (Non-Degree) (6)

หลักสูตร

1

1

1

1

1

1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ให้เป็นที่ยอมรับและ
สามารถบริการวิชาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) (A)6

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คน

7

7

7

7

7

1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพื่อบริการองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพ
กับศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป ให้สามารถนาไปใช้ในการทางานจริงได้

โครงการเพิ่มทักษะหรือวิชาชีพสาหรับศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หลักสูตร

1

1

1

1

1

1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
เครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย (A)7

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)8

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(2) ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษ
1.2.4 จานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไป
นาเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ
1.2.6 จานวนอาจารย์ที่สร้างนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์
1.2.7 จานวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์

(3)

1.4.8 จานวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ
1.4.9 จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (7)

1.4.10 จานวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (8)

คน
100
10

100
10

100
10

100
10

100
10

ร้อยละ

35.00

35.00

35.00

35.00

35.00

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ (A)9

คน

1

1

1

1

1

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึน้

โครงการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึน้ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ร้อยละ

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร

นักศึกษา
อาจารย์
1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะ
และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ตาแหน่งทางวิชาการ) (9)

1.5.2 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึน้
1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน/ กลยุทธ์

ผู้กากับดูแล

1.6 วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA

คะแนน

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมใน 1.7.1 ร้อยละความสาเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (10)
การขับเคลื่อนวิทยาลัยตามทิศทางที่กาหนดไว้

ร้อยละ

90

90

90

90

90

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว

โครงการกากับองค์การที่ดี (A)10

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8 วิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคาร
สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับ
การดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
และเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี
การบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล

1.8.1 ร้อยละความสาเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความ
สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

90

90

90

90

90

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่ โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอานวยความสะดวก
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนและ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ภารกิจอื่นๆ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
เพื่อให้มีงบประมาณสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึน้

โครงการประหยัดพลังงาน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หน่วยงาน

1

1

1

1

1

1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
หรือการนาโปรแกรมซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้สาหรับการจัดการเรียน
การสอน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.8.4 จานวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์
(Software)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

ปี 2565
55.00

ปี 2566
55.00

ปี 2567
55.00

ปี 2568
55.00

ปี 2569
55.00

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจดอนุ 2.2.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน
สิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือนาไปใช้ประโยชน์พัฒนา สร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
สร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งนาไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ร้อยละ

100

100

100

100

100

2.3.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือ
2.3 วิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ

2

2

2

2

2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการทาง 2.4.1 จานวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู/้
วิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ แหล่งเรียนรู้
ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา
2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ
ยกระดับรายได้ครัวเรือน

คน

150

150

150

ร้อยละ

60.00

60.00

ราย

4.00

4.00

2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

2.5 วิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการทางานวิจัย 2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
12
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ประจาและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)
ระดับชาติหรือนานาชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับ
ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและ
งานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

2

2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับ
ประชาคมและบุคลากรทั่วไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

150

150

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับชุมชนและท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู/้ แหล่งเรียนรู้

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

60.00

60.00

60.00

2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนใหกับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ
ผู้ประกอบการใหม่และท้องถิ่น

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

4.00

4.00

4.00

2.4.5.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

(12)

2.4.5 จานวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดรายย่อยที่ได้รับการพัฒนา

แผนงาน/ กลยุทธ์

บาท/คน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000 2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย นวัตกรรม โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย
โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ

บาท/คน

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000 2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ
อย่างเป็นระบบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.6 วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน สินทรัพย์ 2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจา
และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

(14)

2.6.3 จานวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย (15)

บาท

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2.7 วารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและ 2.7.1 จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
นานาชาติ

วารสาร

1

1

1

1

1

2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้
มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม สอนหรือการวิจัย

ร้อยละ

95.00

95.00

95.00

95.00

95.00

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจาที่ทางานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

ร้อยละ

91.00

91.00

91.00

91.00

91.00

2.8.3 จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา

ชุมชน

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่ม
สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

2.9.1 จานวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ ชุดโครงการ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)14

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา (A)15

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและ
คุณภาพทั้งระบบ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
3.1 วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด
3.1.1 ร้อยละความสาเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (16)

หน่วยนับ
ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80.00

ปี 2566
80.00

ปี 2567
80.00

ปี 2568
80.00

ปี 2569
80.00

แผนงาน/ กลยุทธ์
3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้กากับดูแล

โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)16

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

(5) กากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

90.00

90.00

90.00

90.00

90.00

3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

3.3 ความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยโดยมีนักเรียน
เลือกศึกษาต่อในวิทยาลัย

3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา
ประจาปี

ร้อยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

85.00

3.3.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และบริการให้
ตรงตามกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.3.2 จานวนการประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง

2

2

2

2

2

3.4 อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือมีการ
แลกเปลี่ยนในสาขาวิชา

3.4.1 จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ

คน

2

2

2

2

2

3.5.1.1 จัดจ้างหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ

โครงการจัดจ้างหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.5 วิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น

3.5.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

3.5.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

3.6.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานดาเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ

ส่วนที่ 5 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพ
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1.1 บัณฑิตมีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
1.1.1 ร้อยละของผู้จ้างงานที่พอใจอย่างยิง่ ในคุณลักษณะของบัณฑิต
วิทยาลัย มีทักษะและวิชาชีพเฉพาะทาง
1.1.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม รวมทั้ง
1.1.3 อัตราการคงอยูข่ องผู้เรียน
ได้งานตรงความต้องการของประเทศ
1.1.4 จานวนผู้เรียนสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ
1.2 วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักศึกษาที่มีพรสวรรค์และพัฒนานักศึกษาให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะที่
จาเป็นในรูปแบบวิทยาลัยฯ ดิจิทัล มี
ความสามารถเฉพาะทาง และเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

ร้อยละ

93.00

ร้อยละ

96.10

ร้อยละ

92.50

คน

100

1.2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

ร้อยละ

0.50

1.2.2 ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับสาขา
เฉพาะทางที่จาเป็นในรูปแบบมหาวิทยาลัยดิจิทัล

ร้อยละ

100.00

1.2.3 การส่งเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถพิเศษ (1)
(1) จานวนนักศึกษาที่มีพรสวรรค์ที่ได้รับการส่งเสริม

โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน/ กลยุทธ์
1.1.1.1 ส่งเสริมการบูรณาการการสอนด้วยนวัตกรรมร่วมสมัยอย่างมี
ประสิทธิภาพในการสร้างคุณลักษณะและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ให้กับนักศึกษา

โครงการจัดการเรียนการสอนสวนสุนันทา 4.0 (SSRU 4.0)

1.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เข้าประกวดในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมผลงานนักศึกษาสู่การประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.2.2.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและ
ภาษาต่างประเทศในศาสตร์ที่ตนศึกษา

โครงการเพิ่มทักษะนักศึกษาด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ

1.2.3.1 ส่งเสริมนักศึกษาที่มีพรสวรรค์และพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษ
รวมทั้งทักษะอื่นๆ นอกเหนือจากศาสตร์ที่ตนศึกษาอยู่

โครงการพัฒนานักศึกษาที่มีพรสววรค์หรือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
พิเศษ (A)

งบประมาณ

ผู้กากับดูแล

(บาท)

1,184,270.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

250,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

1

คน

1.00

ร้อยละ

20.00

ผลงาน

5

1.2.4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเสนอ ประกวดผลงานวิจัยงาน
สร้างสรรค์และสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการส่งเสริมการนาเสนอหรือประกวดผลงานวิชาการของนักศึกษาใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

1.2.6 จานวนอาจารย์ที่สร้างนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์

คน

5

โครงการสร้างผลงานด้วยอาจารย์ร่วมกับนักศึกษา (A)3

-

1.2.7 จานวนนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรือสิ่งประดิษฐ์ (3)

คน

5

1.2.6.1 ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาร่วมสร้างผลงาน ให้เกิดทักษะ
และความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

1.2.8 ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR ตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไป

ร้อยละ

25.00

1.2.8.1 พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.3 วิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนด้วยระบบดิจิทัล

1.3.2 ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมผสานต่ออาจารย์ทั้งหมด

ร้อยละ

100

1.3.2.1 พัฒนาและปรับระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ของอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน SSRU NEXT

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต
(Reskill, Upskill)

1.4.1 จานวนหลักสูตร Top 10 Thailand (4)

หลักสูตร

1

1.4.1.1 ยกระดับคุณภาพของสาขาวิชาเอตทัคคะให้สามารถแข่งขันใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

โครงการพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ (A)4

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.2 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองประสิทธิผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานระดับชาติหรือนานาชาติ

ร้อยละ

50.00

1.4.2.1 พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบัณฑิต
ด้าน Soft Skills และ Critical thinking

โครงการบริหารหลักสูตรที่มีคุณภาพ

1.4 วิทยาลัยมีหลักสูตรเอตะทัคคะ และ
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต รวมทั้งเกิดทักษะเพื่ออนาคต
(Reskill, Upskill)

1.4.7 หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตร (Non-Degree) (6)

หลักสูตร

1

1.4.7.1 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (Non-Degree) ให้เป็นที่ยอมรับและ
สามารถบริการวิชาการจัดหารายได้

โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตร Non-Degree (A)6

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คน

7

1.4.8.1 จัดหลักสูตรเพื่อบริการองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะหรือวิชาชีพ
กับศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป ให้สามารถนาไปใช้ในการทางานจริงได้

โครงการเพิ่มทักษะหรือวิชาชีพสาหรับศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

หลักสูตร

1

1.4.9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือ
เครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง

โครงการบริหารจัดการหลักสูตรร่วมกับเครือข่าย (A)7

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.4.10.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ปฏิบัติงานจริงใน
หน่วยงานหรือสถานประกอบการ ให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง (A)8

(2) ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถพิเศษ
1.2.4 จานวนงานวิจัย บทความวิชาการ งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาของหน่วยงานไป
นาเสนอ/ประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ

1.4.8 จานวนศิษย์เก่าหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ
1.4.9 จานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (7)

1.4.10 จานวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ (8)
นักศึกษา
อาจารย์

คน
100
10

70,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565

โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน/ กลยุทธ์

งบประมาณ

ผู้กากับดูแล

(บาท)

ร้อยละ

35.00

1.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

โครงการเพิ่มตาแหน่งทางวิชาการ (A)9

-

คน

1

1.5.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้น

โครงการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

-

ร้อยละ

72.00

1.5.3.1 พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.6 วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม 1.6.1 ร้อยละการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ : ITA

คะแนน

100.00

1.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

-

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.7 บุคลากรทุกระดับรับรู้และมีส่วนร่วมใน 1.7.1 ร้อยละความสาเร็จของการถ่ายทอดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (10)
การขับเคลื่อนวิทยาลัยตามทิศทางที่กาหนดไว้

ร้อยละ

100

1.7.1.1 ปรับปรุงระบบและกลไกการกากับองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัยให้มีความยืดหยุน่ และคล่องตัว

โครงการกากับองค์การที่ดี (A)10

2,460,760.00

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8 วิทยาลัยมีการบริหารจัดการอาคาร
สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่รองรับ
การดาเนินการตามพันธกิจได้อย่างครบถ้วน
และเกิดความประหยัดงบประมาณ รวมถึงมี
การบริหารจัดการดัวยระบบดิจิทัล

1.8.1 ร้อยละความสาเร็จของการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและสิ่งอานวยความ
สะดวกตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

90

1.8.1.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และภูมิทัศน์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้พร้อมสาหรับการจัดการเรียนการสอนและ
ภารกิจอื่นๆ

โครงการปรับปรุงกายภาพ ภูมิทัศน์และสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5,955,360.00

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

1.8.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน

ร้อยละ

100.00

1.8.2.1 ส่งเสริมให้หน่วยงานดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
เพื่อให้มีงบประมาณสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

โครงการประหยัดพลังงาน

-

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

หน่วยงาน

1

1.8.4.1 พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง
หรือการนาโปรแกรมซอฟแวร์ (Soft ware) มาใช้สาหรับการจัดการเรียน
การสอน

โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริง

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

1.5 บุคลากรมีคุณภาพสูง ทั้งความรู้ ทักษะ
และทัศนคติในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมี
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

1.5.1 ร้อยละของผู้สอนที่มีคุณภาพสูง (ตาแหน่งทางวิชาการ) (9)

1.5.2 จานวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น

1.5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย

1.8.4 จานวนของคณะ/วิทยาลัยที่จัดตั้งห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือใช้โปรแกรมซอฟแวร์
(Software)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
55.00

2.2 ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ที่ยื่นจด
2.2.1 ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของจานวนงานวิจัย งานนวัตกรรม งาน
สร้างสรรค์หรืองานวิชาการที่นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
อนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร หรือนาไปใช้ประโยชน์
พัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งนาไปใช้ สร้างรายได้ลดรายจ่าย หรือพัฒนาประชาชนและชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ร้อยละ

100

2.3.1 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ หรือ
2.3 วิทยาลัยมีศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม และมีการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หรือให้บริการวิชาการเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการ

เป้าประสงค์
2.1 ผลงานวิชาการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้รับการ
ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ หรือนานาชาติ

2.4 วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
อาชีพ ผู้ประกอบการใหม่ และท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

2.5 วิทยาลัยมีแหล่งทุนในการสนับสนุนการทางาน
วิจัย นวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

2.1.1 ร้อยละของผลงานวิชาการ วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

(12)

2.1.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการนาผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ประจาและนักวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (A)12
ระดับชาติหรือนานาชาติ

งบประมาณ
(บาท)
-

ผู้กากับดูแล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

2

2.3.1.1 ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้กับ
ประชาคมและบุคลากรทั่วไปได้รับรู้

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

-

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คน

150

2.4.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อการ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับชุมชนและท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้

-

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ร้อยละ

60.00

2.4.2.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนใหกับชุมชน โรงเรียน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ
ผู้ประกอบการใหม่และท้องถิ่น

โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

2.4.5 จานวนผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดรายย่อยที่ได้รับการพัฒนา

ราย

4

2.4.5.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการ โดยเน้นการสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการใหม่และผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดรายย่อย

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

2.5.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย

บาท/คน

50,000.00 2.5.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัย นวัตกรรม โครงการจัดหาแหล่งทุนงานวิจัยโดยอาศัยเครือข่าย
โดยอาศัยเครือข่ายจากภาค อุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือภาคบริการ

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

บาท/คน

25,000.00 2.6.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหารายได้ของหน่วยงานต่างๆ
อย่างเป็นระบบ

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

-

วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

2.4.1 จานวนประชาชนในชุมชนหรือบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้/
แหล่งเรียนรู้
2.4.3 ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์ความยากจนและ/หรือ
ยกระดับรายได้ครัวเรือน

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(14)

(15)

โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ (A)

14

15

บาท

500,000

2.6.3.1 สร้างเครือข่ายและช่องทางในการระดมทุน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา

โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา (A)

วารสาร

1

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

โครงการยกระดับคุณภาพวารสารวิชาการสู่มาตรฐานและ
คุณภาพทั้งระบบ

70,000.00 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

ร้อยละ

95.00

2.8.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม

โครงการพัฒนาระบบการบริการวิชาการ

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

2.8.2 ร้อยละอาจารย์ประจาที่ทางานบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

ร้อยละ

91.00

2.8.3 จานวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไปช่วยพัฒนา

ชุมชน

1

ชุดโครงการ

1

2.9.1.1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือนักวิจัยให้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

-

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ

2.6.3 จานวนเงินบริจาคเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

2.7.1 จานวนวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ

2.8.1 ร้อยละของการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
2.8 วิทยาลัยมีกระบวนการบริการวิชาการ ที่ได้
มาตรฐาน สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม สอนหรือการวิจัย

2.9 อาจารย์และนักวิจัยมีศักยภาพในการริเริ่ม
สร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

2.2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย นวัตกรรมและ
งานนวัตกรรม งานสร้างสรรค์ หรืองานวิชาการ ให้เกิดประโยชน์กับ งานวิชาการ เพื่อการพัฒนาชุมชน
ชุมชน

2.6 วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการทรัพย์สิน
2.6.1 เงินรายได้จากการบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาต่ออาจารย์ประจา
สินทรัพย์ และระดมทุน เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ

2.7.1.1 ยกระดับวารสารวิชาการให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน

แผนงาน/ กลยุทธ์

2.9.1 จานวนชุดโครงการวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ
เป้าประสงค์
3.1 วิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและ
นานาชาติ

ตัวชี้วัด
3.1.1 ร้อยละความสาเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

หน่วยนับ
(16)

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย
ปี 2565
80.00

(1) ด้านวิชาการและการเรียนการสอน

แผนงาน/ กลยุทธ์
3.1.1.1 สนับสนุนการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (A)
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(บาท)
-

ผู้กากับดูแล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

(2) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ

(3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

(4) ด้านกิจการนักศึกษาและการจัดนิทรรศการ

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

(5) กากับและติดตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ

3.2.1 ร้อยละของเครือข่ายที่มีผลผลิตร่วมกันและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

90.00

3.2.1.1 สนับสนุนการให้เครือข่ายและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
พัฒนามหาวิทยาลัย ตามภารกิจ (การผลิตบัณฑิต การวิจัย
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

3.3 ความมีชื่อเสียงของวิทยาลัยโดยมีนักเรียน 3.3.1 ร้อยละของนักเรียนที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่อแผนรับนักศึกษา
ประจาปี
เลือกศึกษาต่อในวิทยาลัย

ร้อยละ

85.00

3.3.1.1 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และบริการให้
ตรงตามกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.3.2 จานวนการประชาสัมพันธ์ผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เรื่อง

2

3.5 อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือมีการ
แลกเปลี่ยนในสาขาวิชา

3.5.1 จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์แลกเปลี่ยน/วิทยากร/บรรยายพิเศษ

คน

2

3.5.1.1 จัดจ้างหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ

โครงการจัดจ้างหรือแลกเปลี่ยนอาจารย์ชาวต่างชาติ

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.6 วิทยาลัยมีการดาเนินการจัดกิจกรรมความ
ร่วมมือกับเครือข่ายในประเทศและท้องถิ่น

3.6.1 ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ

100.00

3.6.1.1 พัฒนาหรือเพิ่มความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

-

รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา

3.6.2 ร้อยละข้อตกลงความร่วมมือในประเทศที่มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ

80.00

3.6.1.2 ส่งเสริมให้หน่วยงานดาเนินกิจกรรมตามข้อตกลง
ความร่วมมือในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

-

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

3.2 เครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีกับวิทยาลัย

โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศ

ส่วนที่ 6 แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบตั แิ ละกำรติดตำมประเมินผล
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565– 2569 และแผนปฏิบัติก ารประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติจาเป็นต้องให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดทาแผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
พัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เ กิดผลในทางปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้กาหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันของบุคลากรภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในเรื่อง
แนวคิดและสาระสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มกี ารติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือ
เป้ำหมำย
1. ผูบ้ ริหารและบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจใน แผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีสว่ นร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ
2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดทาแผนงานและ
โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชีว้ ัด
3. ก าหนดเครื่ อ งชี้ วั ด ผลส าเร็ จ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวทำงกำรดำเนินกำร
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและกาหนดแนวทางการแปลง
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
ดังนี้
1. เสริมสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติก ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พร้อมกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพื่อแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทาง ดังนี้
1.1 สร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มกั น เกี่ ย วกั บ แนวคิ ด และสาระส าคั ญ ของแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจั ด เวที ส ร้ า งความเข้ า ใจในภารกิ จ เป้ า หมาย
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ให้ กั บ บุ ค ลากร ให้ ท ราบถึ ง บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบของตนที่ จ ะสนั บ สนุ น การ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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1.2 ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทางของ
แผนงานและโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการดาเนินงานเป็นหลัก
1.3 จัด ให้มีก ารลงนามค ารับ รองการปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติก ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 สู่การประเมินผลงาน
1.4 ส่งเสริมมาตรการในการประชาสัมพันธ์และการสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่องผ่าน
สื่อภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. พั ฒ นากระบวนการจั ด ท าแผนงาน/โครงการของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในลั ก ษณะบู ร ณาการ
เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สนับ สนุนการจัด ท าแผนงาน/โครงการในลัก ษณะการบูร ณาการและประสานงานระหว่ า ง
หน่วยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนา อาทิเช่น
(1) แผนพัฒนาสาขาวิชาสู่เอตทัคคะ
(2) แผนปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
(3) แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย
(4) แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย
(5) แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ
(6) แผนปฏิบัติการด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(7) แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้
(8) แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(9) แผนพัฒนาบุคลากร
(10) แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
(11) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(12) แผนการจัดการความรู้
(13) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
(14) แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
(15) แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
(16) การด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
(17) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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2.2 กาหนดขั้นตอนของกระบวนการดาเนินงานตามแผนงานโครงการให้ชัดเจน มุ่งเน้นที่การสร้าง
กระบวนทัศนคติใ หม่ (Paradigm Shift) แก่ ผู้ป ฏิบัติ มีก ารจัดลาดับ ความสาคั ญ ของกิจกรรมที่ มุ่ง ผลสั ม ฤทธิ์
กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดาเนินงาน
2.3 ติดตาม ตรวจสอบผลที่ได้จากการดาเนินแผนงานโครงการว่าสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วยเทคโนโลยี
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัตินั้นเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมากที่จะผลักดันการทางานของกลไก
ทั้งหมดให้สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีส่วน
ร่วม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกาลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผน
คน ในการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกัน และไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อมุง่ สูจ่ ุดมุ่งหมายสูงสุดขององค์กรคือวิสัยทัศน์
ที่ตงั้ ไว้ ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบผลสาเร็จ จึงประกอบด้วยส่วนสาคัญ ดังนี้
1. ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้รวบรวมพลังขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ
สื่อสารทิศทางองค์กรให้แก่บุคลากรทุกระดับได้มคี วามเข้าใจ
2. ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ออกมาเป็นแผนปฏิบัติการ โดยนากลยุทธ์และแนวทางการดาเนินงานมา
แปลงเป็นแผนงาน/ โครงการที่ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ไป สาขาวิชาและระดับบุคคลในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบในการจูงใจให้ทุกคนมุง่ เน้นการทางานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพในการขับเคลื่อนแผนงาน/
โครงการของแต่ละหน่วยงานให้มีความก้าวหน้า เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล จัดเก็บข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และ
ถ่ายทอดความรูซ้ ึ่งกันและกัน
5. การจัดระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการดาเนินการในทุกระดับ
กำรติดตำมและประเมินผล
เมื่อมีการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพแล้ว
วิ ท ยาลั ย พยาบาลและสุ ขภาพจะต้ อ งวางระบบที่จ ะวั ด ความส าเร็ จ ในการบรรลุ เ ป้ า ประสงค์ ใ นระดั บ ต่างๆ
จาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น
อันจะช่วยให้ผรู้ ับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขต่อไป การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผล จะต้องอาศัย
ดัชนีชวี้ ัดความสาเร็จในหลายมิติ และหลายระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการแนวใหม่ ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสรุป
บทเรียนและข้อเสนอแนะสาหรับนาไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป
2. การติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี โดยการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานเป็นประจาทุกเดือน และจัดทารายงานผลรายไตรมาสเพื่อแสดงถึงความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรค
แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ต่างๆ ให้ผู้บริหารทุกระดับทราบและดาเนินการแก้ไขเพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการ
จัดทารายงานผลงานประจาปีเผยแพร่สสู่ าธารณะ
3. การติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เพื่อเร่งรัดการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
4. การติ ด ตามผลตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ที่ ก าหนดไว้ แ ล้ ว โดยมี ก ารก าหนด
ระยะเวลาการติดตามประเมินผลตนเองในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ภำคผนวก

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ภำคผนวก 1
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดทำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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คำสั่งวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ
ที่ ๓๒๐.๐๑ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติกำรประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ
เพื่อให้การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ มีการปรับทิศทางการพัฒ นาวิทยาลัย พยาบาลและ
สุข ภาพให้ส ามารถรองรับ กับ ความต้อ งการความคาดหวัง ของผู้รับ บริก าร และผู้มีส่ ว นได้ส่ว นเสีย ทั้ง ปัจ จุบัน และ
อนาคต และความท้า ทายต่า งๆ ของการเปลี ่ย นแปลงของสัง คมไทย และความท้า ทายของโลก จึง ขอแต่ง ตั ้ง
คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. คณบดี
๒. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๕. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
๖. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๗. หัวหน้าสานักงานวิทยาลัยฯ
๘. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
๙. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๑๐. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้ำที่
๑. ให้คาปรึก ษา และข้อ เสนอแนะในการทบทวน/จัด ทาแผนยุท ธศาสตร์ และแผนปฏิบัติก าร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๓. กากับ และติด ตามการทบทวน/จัดทาแผนยุท ธศาสตร์และแผนปฏิบัติก าร ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม
๔. อาจารย์ ดร.อุดมพร

อรรถารส
คฤหเดช
สมันตเวคิน
ยิ่งไพบูลย์สุข

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๕. อาจารย์ กันยา
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัณทนาวดี
๙. อาจารย์ ดร.อารยา
๑๐. อาจารย์จิราพร
๑๑. อาจารย์หนึ่งฤทัย
๑๒. นายนพปฎล
๑๓. นายสุทธิพงษ์
๑๔. นายณัฐพงษ์
๑๕. นางสาวอัญชา
๑๖. นางสาววรรณรัตน์

นภาพงษ์
ศิริเจริญวงศ์
เชาว์ปรีชา
เมธาพัฒนะ
ทิพย์วงศ์
รักการ
โพธิ์ศรี
อินยาศรี
โตกาญจนา
งามกาญจนรัตน์
แดงทองดี
ทองคันทา

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

หน้ำที่
๑. รวบรวม และวิเ คราะห์ข้อ มูล ทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ และแผนปฏิบัติก ารประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕
๒. ทบทวน จัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเสนอคณะกรรมการอานวยการเพื่อพิจารณา
๓. ติดตามและประเมิน ผลการดาเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี และนาผลการ
ติดตามมาปรับปรุงแผน
๔. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

( ผศ.ดร. พรพรรณ วรสีหะ )
คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ภำคผนวก 2
ผลกำรวิเครำะห์เชิงยุทธศำสตร์

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ประเด็นจุดแข็ง (Strengths : S) (16 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลำดับ
S1

คะแนน
103

%
4.16

S2

65

2.63

S3

90

3.64

S4

30

1.21

S5

24

0.97

ประเด็น
มีแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและประจาปีที่ชัดเจน
- บุคลากรปฏิบัตงิ านในทิศทางเดียวกัน
- ผลการปฏิบัตงิ านดีขนึ้ กว่าปีที่ผ่านมา
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทาให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คล่องตัว
- มหาวิทยาลัยมีกระบวนการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และแผนปฏิบัตกิ ารให้กับ
บุคลากรได้รับทราบทุกระดับ
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความชานาญเฉพาะทาง
- คณาจารย์ มี คุ ณ วุ ฒิ ท างการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก ที่ จ บการศึ ก ษาทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงต่างๆ ที่มกี ารจัดการเรียนการสอน
- มีระบบพี่เลีย้ ง สาหรับให้อาจารย์ทาผลงานเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
มีห ลั ก สู ต รและระบบการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ต อบสนองต่ อ ความต้อ งการของผู้ เรี ย นและ
ตลาดแรงงาน
- หลักสูตรหลากหลาย
- มีระบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Knowledge Management Blended Learning :
SSRU Model for General Education Subjects) ที่ดีผ่านทางรายวิชาศึกษาทั่วไป นัก ศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ และมีความสุข
- มีการกาหนดเกณฑ์เพื่อคัดเลือกสาขาวิชาเอตทัคคะของคณะและของมหาวิทยาลั ยที่
ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมีระบบ
กลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรที่เป็นเอตทัคคะได้มีการพัฒนาสู่ ความเป็นเลิศ
อย่างเป็นรูปธรรม
- การเปิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ จะส่งผลต่อยอดนักศึกษา
และภาวะการมีงานทา
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกที่มีประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการดาเนินงานในภารกิจ
ด้ า นการวิ จั ย ตั้ ง แต่ ต้ น น้ า กลางน้ า และปลายน้ าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัย และมีผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ การแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของชุมชน สร้างชื่อเสียงสร้าง
ภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย
- บุคลากรมีศักยภาพในการทางานวิจัย ส่งผลให้มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่มีการ
นาเสนอในเวทีวิชาการในระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
- เผยแพร่ผลงานวิจัยมากขึ้นทั้งจานวนและคุณภาพ รวมทั้งมีจานวนสิทธิบัตรเพิ่มมากขึน้
มหาวิทยาลัยมีผลงานบริการวิชาการที่สามารถพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ในการพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม จนเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เป็น
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ลำดับ

คะแนน

%

S6

57

2.30

S7

78

3.15

S8

50

2.02

ประเด็น
ที่ชื่นชมของชุมชน และมีอาจารย์ที่ทางานบริการวิชาการนี้ สามารถขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการจากผลงานรั บใช้ชุมชนเป็นตัวอย่างให้อาจารย์รุ่นใหม่ สนใจเข้ามาทางานรับใช้
ชุมชนมากขึ้น
มหาวิทยาลัยมีประวัตศิ าสตร์ ภาพลักษณ์ และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ทางศิลปวัฒนธรรม
- มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงประจักษ์ โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ที่สะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นวังเก่าสวนสุนันทา เป็นภาพลักษณ์ (Branding) ที่ดขี ององค์การ ช่วยให้เกิด
ความน่าเชื่อถือ จดจาง่าย สร้างความไว้วางใจและเกิดความร่วมมือจากองค์การทั้งภายใน
และภายนอก ซึ่งถือเป็นจุดขายของมหาวิทยาลัยก่อให้เกิดภาพลั กษณ์ และเอกลักษณ์ที่
โดดเด่น
- เป็นสถานศึกษาเก่าแก่ มีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม และชุมชน
- เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของเกาะรัตนโกสินทร์ที่สาคัญ
- มีกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับคณาจารย์ นักศึกษา
บุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วม
- สร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน/องค์กรระดับชาติมากขึ้น
- บุคลากรทุกระดับ เข้าใจอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสถาบัน ล้วนมี
ความภาคภูมิใจในความ “เป็นวัง” ที่เน้นภาพลักษณ์ ทักษะและบุคลิกภาพของประชาคม
มหาวิทยาลัยในทุกระดับและทุกกลุ่ม
บุคลากรมีคุณภาพ ทุม่ เท และสามัคคี
- บุคลากรมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมทั้งระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีการ
ท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม อย่ า ง ชั ด เจน ส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย ดี ขึ้ น
- บุคลากรปฏิบัติงานด้วยใจรัก และทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจเพิ่มขึน้
- บุคลากรมีความเข้าใจในธรรมชาติความต้องการของนักศึกษา ทาให้การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่จัดขึน้ ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจานวนมาก
- ระบบการประเมินบุคลากรที่เปิดโอกาสให้เลือกตามความถนัด/เชี่ยวชาญ
- ประกาศกองทุนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่ผลงานวิจัย มีโอกาส
ในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ หน่ ว ยงานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เกิดความชัดเจนในการทางานในระดับสากลมากขึน้
- มีระบบการทางานและการประเมินผลการทางานที่อยู่ในระดับมาตรฐานขัน้ สูง
มหาวิทยาลัยส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งใน
และต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับชาติและ
นานาชาติเป็นจานวนมาก
- มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศทาให้เกิด การ
แลกเปลี่ยนที่จะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน
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ลำดับ

คะแนน

%

S9

67

2.71

S10

69

2.79

S11

117

4.73

S12

55

2.22

ประเด็น
- มีการกาหนดนโยบายให้คณะ/วิทยาลัย ต้องมีการสร้างเครือข่ายและให้มีส่วนร่ว มกับ
พั น ธกิ จ ด้ า นต่ า งๆของมหาวิ ท ยาลั ย และมี ก ารก ากั บ ติ ด ตามอย่ า งเป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
- การมี MOU กับหน่วยงานภายนอก ช่วยสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ
- มหาวิทยาลัยมีการประสานกับกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพิ่มโอกาสพัฒนาความเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งท้องถิ่นได้สมบูรณ์และโอกาสในการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นทั่วไทย
มีกระบวนการพัฒนานักศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ และคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้บัณฑิต
มีงานทาภายใน 1 ปี และผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจมากขึน้
มีทาเล ความพร้อมด้านสถานที่ และบรรยากาศภูมิทัศน์ที่ดี
- มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ช่วยอานวยความสะดวกในการ
ทางาน
- มีบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาและ
บุคลากร
- การมีศูนย์การศึกษาภายนอกเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับชุมชนและประเทศ
ใกล้เคียง เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ตอ่ สังคมในระดับใหญ่ข้ึน
- มหาวิทยาลัยตัง้ อยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีระบบคมนาคมที่หลากหลาย ทาให้นักศึกษาเดินมา
เรียนอย่างสะดวก
- เน้นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความเป็นไทยที่ยังคงคลาสิคและโมเดิร์น
- ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัด จึงเป็น
โอกาสที่นักเรียนในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงสนใจเข้ามาศึกษา
มหาวิทยาลัยมีช่อื เสียง เป็นที่สนใจของนักศึกษา
- เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 จานวน 13 สมัย จากการจัดอันดับของ Webometrics
Ranking of the World ส่งผลต่อภาพลักษณ์ทาให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสูงกว่าปีที่ผ่านมา
- เป็นสถาบันที่มีช่ือเสียงด้านการผลิตครู และด้านนาฎศิลป์ ทาให้มีจานวนนักศึกษาที่มา
สมัครศึกษาต่อด้านครูและด้านนาฎศิลป์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
- มีนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
- การได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 เป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การจัดการเรียนการสอน
การทาวิจัยและบริการวิชาการได้มากขึ้น
ผู้บริหารและทีมผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ท้าทาย และร่วมรับผิดชอบผลักดันการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง
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ลำดับ

คะแนน

%

S13

19

0.77

S14

4

0.16

S15

20

0.81

S16

28

1.13

ประเด็น
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ท้าทายในการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่
ความสาเร็จได้
- มีทีมผู้บริหารรับผิดชอบร่วมกันผลักดันการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง ทา
ให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับ
- บุคลากรทุกระดับศรัทธาและเข้าใจต่อความมุ่งมั่นของคณะผู้บริ หาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของท่านอธิการบดี ที่จะนาพามหาวิทยาลัยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้ง
สาคัญ เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
- ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการกาหนดทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนและ
ตอบสนองแผนพัฒนาประเทศ ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ชาติ และมีการถ่ายทอดไปยัง
ผู้รับผิดชอบในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการรับรู้
ทิ ศ ทาง และเป้ า หมายของมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งทั่ ว ถึ ง และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ ในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยจากบุคลากรทุกภาคส่วน
- มีการทางานเชิงรุก และเน้นการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย
มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดี
- ส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และมีการพัฒนา
ตนเองในด้านต่างๆ ทาให้ยกระดับคุณภาพการปฏิบัตงิ านดีขนึ้
- เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการเลื่อนตาแหน่งในระดับที่สูงขึน้ ทาให้เกิดกาลังใจ
ในการปฏิบัตงิ าน
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
ทาให้บุคลากรสามารถทราบข่าวและความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยได้รวดเร็ว
มหาวิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษและมีพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
มหาวิทยาลัยมีการปรับการเรียนการสอน การทางานเน้นการ Online ทันต่อสถานการณ์ที่
เกิดขึ้น
- มหาวิทยาลัยมีโอกาสขยายคอร์สแบบ non-degree สู่ทุกกลุ่มอายุ
- มหาวิทยาลั ย มีระบบ Credit bank สร้ า งโอกาสในการเปลี่ ย นผู้ ส นใจเรี ย นแบบ nondegree สู่แบบ degree
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ประเด็นจุดอ่อน (Weaknesses : W) (9 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลำดับ
W17

คะแนน
84

%
3.39

W18

59

2.38

W19

109

4.40

W20

42

1.70

W21

75

3.03

W22

40

1.62

W23
W24

29
13

1.17
0.53

W25

13

0.53

ประเด็น
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
- การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมยังมีน้อย ทาให้ได้รับ
ทุนอุดหนุนจากเอกชนมีนอ้ ยด้วย
- การนาผลงานวิจัยไปสู่การจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามีน้อยและ
ต้องใช้ระยะเวลานาน
สถานที่ไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน
- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่และมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับจานวนนักศึกษา ทาให้ไม่สามารถ
บริการได้อย่างเต็มที่
- มหาวิทยาลัยฯ มีสถานที่คับแคบต้องขยายวิทยาเขตใหม่หลายแห่ง ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนและการบริหารจัดการสูง
- สถานที่จัดกิจกรรม เช่น สนามกีฬาทั้งในร่ม และกลางแจ้งมีไม่เพียงพอ
- การย้ายสถานที่เรียน ทาให้ผู้สมัครลดลงจากเดิม
บุคลากรบางสาขาไม่เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- บุ ค ลากรมี ป ระสบการณ์ แ ละความรู้ ค วามเข้ า ใจน้ อ ยในการบริ ห ารจั ด การด้ า น
งบประมาณการเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรบางส่วนมีทักษะในด้านภาษาต่างประเทศอยูใ่ นระดับน้อย
- การใช้ภาษาอังกฤษในการทางาน
- ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของเจ้าหน้าที่กับอาจารย์ชาวต่างชาติยังมีอยู่น้อย
กระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม ยังไม่สามารถทาให้นักศึกษามีทักษะภาวะ
ผู้นา ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
การเรียนการสอนในบางรายวิชาเป็นกลุ่มใหญ่ จานวนผู้เรียนมีเป็นจานวนมากเกินไป ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การปรั บตั ว ของบุ ค ลากรเพื่อ รับมือกับสถานการณ์ ที่เปลี่ ยนแปลงไป ยั ง ต้อ งได้รับการ
พัฒนา เช่น COVID-19
- บุคลากรสายวิชาการไม่เชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์การสอนระบบออนไลน์
มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรระยะสั้นสาหรับการ Reskill หรือ Upskill น้อย
มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศเฉพาะด้านหลายระบบ ข้อมูลที่จัดเก็บในแต่ละระบบยังไม่
สามารถเชื่อมโยงกันเท่าที่ควร ทาให้ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่
-ระบบข้อมูล สารสนเทศ การค้นคว้าข้อมูล เทคโนโลยีและออนไลน์มีขดี จากัด
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกทัง้ ภายในและภายนอกยังไม่ตอ่ เนื่อง
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ประเด็นโอกำส (Opportunities : O) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลำดับ
O26

คะแนน
96

%
3.88

O27

73

2.95

O28

12

0.48

O29

45

1.82

O30

19

0.77

ประเด็น
เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นเอื้ออานวยต่อการบริหารงาน
- เทคโนโลยีการสื่อ สาร On-line ทาให้ ส ามารถส่ ง ข่าวสาร และการประชาสั ม พันธ์สู่
หน่วยงานภายนอกได้สะดวกยิ่งขึน้
- การเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น ช่วยลดความซับซ้อน และขั้นตอนในการ
ทางาน ส่งผลให้บุคลากรทางานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งเสริมต่อการเรียนรู้แบบ E-learning
- เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการปฏิบัตงิ าน และการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ ไร้ขดี จากัด
- เทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวสูง เกิด
การ
บูรณาการความรู้ใหม่ ต้องขวนขวายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ภาคสังคมและภาคธุรกิจต้องการความรู้ในระดับอุดมศึกษามากขึน้
- สังคมและประชาชนมีความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากขึน้ ๆ และความต้องการ
มีหลากหลายรูปแบบ
- สังคมเน้นสินค้า/คน ที่มคี วามแตกต่างและลอกเลียนแบบได้ยาก
- ปั จ จุ บั น ภาคธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมหรื อ ผู้ ที่ ส นใจมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาความรูแ้ ละคุณวุฒวิ ชิ าชีพโดยใช้เวลาว่างจากการปฏิบัตงิ าน
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาคุณภาพคนสอดคล้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีกรอบนโยบายพัฒนากาลังพลด้านโลจิสติกส์ของประเทศสอดคล้องกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
- รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน
- รั ฐ บาลสนั บ สนุ น งบประมาณในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต พยาบาลศาสตร์ เ พราะเป็ น สาขา
ที่ขาดแคลน
- ตลาดแรงงานมีค วามต้อ งการบั ณ ฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง ภายในและภายนอก
ประเทศ
- การปฏิรูปการศึกษา ส่งเสริมอาชีพครู ทาให้อาชีพครูได้รับความสนใจ ค่านิยมในการ
ประกอบอาชีพครูเปลี่ยนไป ทาให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเพิ่มขึน้
นโยบายการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน เปิดโอกาสให้มีการพัฒนาการศึกษาและร่วมมือทาง
การศึกษามากขึน้
- นโยบายการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ทาให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนบุคลากร รวมถึงการขยาย
ความร่วมมือกับประเทศ กลุ่มอาเซียนและกลุ่มประเทศอื่นๆ เพิ่มมากขึน้

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

52

ลำดับ

คะแนน

%

O31

15

0.61

O32

44

1.78

O33

11

0.44

O34

71

2.87

O35

34

1.37

ประเด็น
- การเปิด AEC มีโอกาสที่จะเปิดหลักสูตรภาษาต่างประเทศ และรับนักศึกษาจากประเทศ
เพื่อนบ้านมากขึ้นและทาความร่วมมือกับประเทศในอาเซียนได้มากขึน้
- สัดส่วนของตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดอาเซียน
ภาครัฐสนับสนุนการวิจัยอย่างหลากหลาย
- ภาครัฐให้การสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาทุนทางปัญญาของชาติมีแหล่งทุนวิจัยที่
รัฐบาลสนับสนุนผ่านสถาบัน/หน่วยงานส่งเสริมการวิจัย (เช่น สวทช. สกว.) และแหล่งทุน
อื่นๆ
อย่างหลากหลาย
- ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติเอื้อในการผลักดันให้เกิดงานวิจยั ของมหาวิทยาลัย
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการของภาคธุรกิจ ต้องการความรู้เชิงวิชาการ
จากมหาวิทยาลัย
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคต มีความต้องการองค์ความรู้เชิงวิชาการ และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมสูงขึ้น
- ความต้องการของภาคธุรกิจและภาคเอกชนที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ช่วยให้เกิด
การบูรณาการหลักสูตรในการผลิตสื่อการเรียนการสอน งานวิจัย และบัณฑิตรูปแบบใหม่
ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานจริง ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงาน
- สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นกั เรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มี
ค่าใช้จ่ายต่ากว่า
- เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสูเ่ ศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ช่ ว ยให้ ม หาวิ ท ยาลั ย บริ ห ารงานและบริ ก ารวิ ช าการได้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องเอื้อ ต่อการปฏิบัติงาน ทาให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัด การที่
ยืดหยุ่น และคล่องตัว
- กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บลิ ข สิ ทธิ์ สิ ทธิ บัต ร ช่ว ยให้ ม หาวิทยาลั ย ฯ สามารถให้ บริ การ
วิชาการได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึน้
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มี
ส่วนช่วยในการบูรณาการการศึกษากับงานวิจัยเกิดเป็นความร่วมมือกับท้องถิ่น
สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลให้นักเรียนอาจเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีคา่ ใช้จ่าย
ต่ากว่า
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นตลาดเสรีทางความคิด ทาให้องค์กรเอกชนมุ่ง
หาความรู้ ผ่ า นสถาบั น การศึก ษาส่ ง ผลให้ม หาวิทยาลั ย มีโอกาสในการสร้ า งสรรค์ งาน
ร่วมกับองค์กรเอกชน
- ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต เพื่อ
ตอบสนองประชากรกลุ่ ม สู ง อายุ เช่ น พยาบาล ท่ อ งเที่ ย ว วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพและ
การแพทย์ และการบิน
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ลำดับ

คะแนน

%

O36

40

1.62

O37

39

1.58

ประเด็น
- มีความสามารถในการดาเนินงานเชิงรุกและสร้างเครือข่าย
- สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว มีความได้เปรียบใน
ทุกเรื่อง
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการ
ของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ จึงเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้นาศาสตร์หรือองค์ความรู้ใน
การแก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่นให้มคี วามเข้มแข็งและยั่งยืน
นักศึกษาที่มีภูมิลาเนาทั่วประเทศ เหมาะแก่การเข้าถึงการบริการวิชาการในระดับชุมชน
หมูบ่ ้าน ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ประเด็นภัยคุกคำม (Threats : T) (12 ประเด็น) ดังต่อไปนี้
ลำดับ
T38

คะแนน
49

%
1.98

T39

51

2.06

T40

59

2.38

T41

110

4.44

ประเด็น
งบประมาณจากรัฐและรายได้ของมหาวิทยาลัยมีจากัด ทาให้การพัฒนาล่าช้า
- งบประมาณจากภาครัฐในการบริหารจัดการมีอย่างจากัดทาให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า
ขาดความทันสมัย
- ขาดแหล่งรายได้ที่มั่นคงที่นามาใช้ในการบริหารจัดการการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยจึงเกิด
ความล่าช้า ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ทันเหตุการณ์
- เงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐลดน้อยลง แต่มคี าถามในเรื่องความคุ้มค่า
รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางการเมือง เป็นอุปสรรคต่อการบริหารการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย
- นโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคมีการเปลี่ยนแปลงทาให้ควบคุมไม่ได้ เกิดความไม่มั่นคง
ทางการเมือง ทาให้นโยบายทางการศึกษาขาดความต่อเนื่องไม่สามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติได้
- การขาดเสถียรภาพทางการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ
- ความไม่มเี สถียรภาพทางการเมืองในประเทศทาให้เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า ขาดความ
น่าเชื่อถือ ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยตรง
กฎระเบียบรัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา
- การปรับเปลี่ยนกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ทาให้นโยบายการบริหารของรัฐไม่
ต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้
- การดาเนินงานและการแจ้งกาหนดการต่างๆ ของ สกอ. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา
สถาบันการศึกษาทัง้ ในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันกันมากขึ้น
- สถาบันอุดมศึกษา มีการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในทุกมิติ

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ลำดับ

คะแนน

%

T42

57

2.30

T43

55

2.22

T44

21

0.85

T45

44

1.78

ประเด็น
- สถาบันการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มีการเปิดกระจายทั่วทุกภูมภิ าค
- การมีคู่แข่งขันที่เข้มแข็งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้หน่วยงานประสบ
กับปัญหาการรับนักศึกษาไม่ ได้ตรงตามแผนที่กาหนดไว้ จึงต้องมีการปรับหลักสูตรให้
ทันสมัยและต้องปรับระบบการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เกิดภาวะการแข่งขันทางการศึกษาสูง และหลากหลายทั้งเชิงเนื้อหา
และเชิงพื้นที่สง่ ผลให้มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
แข่งขันได้
- การแข่งขันทางการศึกษาด้านโลจิสติกส์ในสถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเพิ่มมากขึน้
- การแข่ ง ขั น ทางด้ า นหลั ก สู ต รค่ อ นข้ า งสู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ
ภายในประเทศ
- มีการเปิดมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น ทาให้
ภาวะการแข่ ง ขั น ทางการศึก ษาของสถาบั น การศึก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนทั้ ง ในและ
ต่า งประเทศมีม ากขึ้น เป็ น เงาตามตั ว ผู้ บริ โ ภคมีทางเลือ กมากขึ้น เราอาจไม่ใ ช่ห นึ่งใน
ตัวเลือก
- มหาวิทยาลัยต่างๆหั่นราคาค่าเทอม ลดราคาสู้กันในรูปแบบ “ทุนการศึกษา”
- มหาวิทยาลัย ต่างๆ ขยายความร่ ว มมือ ไปยัง โรงเรี ย นมั ธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่
ต่างจังหวัดเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ หรือเรียกว่า “การจองตัวเด็กล่วงหน้า”
- มุมมองของต่างประเทศที่มองสถานศึกษาของประเทศไทยยังไม่เป็นนานาชาติ
- มหาวิทยาลัยต่างๆ ปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นหน่วยย่อยมากขึ้น ไม่จาเป็นต้องเรียน
3-4 ปีอีกต่อไป เมื่อผู้เรียนมีทางเลือกใหม่ สามารถทยอยเรียนและหน่วยย่อยสะสมไปและ
ทางานไปด้วย
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีการแปรเปลี่ยนอยู่
ตลอด ส่งผลต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ
-สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่าส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษา
ให้ผู้เรียน
-ประเทศไทยก าลั ง อยู่ ใ นระยะเปลี่ ย นจากเศรษฐกิ จ ที่ มุ่ ง เน้ น การเกษตร ไปสู่ เ กษตร
อุตสาหกรรมและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สง่ ผลกระทบกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
แนวโน้มจานวนประชากรวัยอุดมศึกษาของประเทศไทยลดลง ทาให้อัตราการเกิดลดลง
อัตราประชากรในวัยเรียนลดลง และมีอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
ตลาดแรงงานต้องการพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึง
สวนทางกับหลักสูตรที่หลากหลายแต่ไม่ตอบสนองตลาดแรงงาน
ค่านิยมและความต้องการของนักศึกษาเก่งๆ มักจะเลือกเรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงานมากกว่าสาขาที่ความต้องการของตลาดแรงงานน้อยกว่า

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ลำดับ

คะแนน

%

T46

60

2.42

T47

29

1.17

T48

30

1.21

T49

34

1.37

ประเด็น
-ความคิ ด ที่ แ ตกต่า งของคนในสั ง คม ทาให้ เกิ ด ความขั ด แย้ง ทางความคิ ด ส่ ง ผลให้ ม า
วิทยาลัยต้องมีการปรับทัศนคติ ความเชื่อของคนให้สามารถอยูร่ ่วมกันได้
-ค่านิยมของคนในสังคมไทยกับความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ขาดความน่าเชื่อถือลด
ความไว้วางใจได้
-นักเรียนที่เข้ามาเป็นนักศึกษามีความรู้พนื้ ฐานในเชิงวิชาการ โดยเฉลี่ยยังต่า
-นักศึกษาเลือกเรียนตามกระแสความนิยม มากกว่าความต้องการของตลาดแรงงาน
การเปลี่ ย นแปลงด้ า นการสาธารณสุ ข ความก้ า วหน้ า ด้ า นสาธารณสุ ข อั น เนื่ อ งจาก
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึน้ ขณะเดียวกันยังต้องเผชิญกับโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่
มีความรุนแรงและเพิ่มมากขึ้น เช่น COVID-19 ทาให้ระบบการศึกษาต้องปรับปรุงรูปแบบ
และวิธีการจัดการศึกษาที่เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้หรือแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง
-ผู้ปกครองและนักศึกษาเรียกร้องให้ลดค่าเทอม เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19
หลักสูตรเรียนฟรีในรูปแบบออนไลน์ที่รวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนาทั่วโลกไว้ในที่เดี ยวกัน
โดยผู้เรียนสามารถจะเลือกสรรายวิชาได้ดว้ ยตนเอง
-ธรรมชาติของโลกออนไลน์ที่รวดเร็ว ทันใจ เข้าถึงง่าย ข้อมูลมหาศาล ไม่จากัดเวลาและ
สถานที่ เป็นตัวเลือกในการป้อนความรู้ให้ผู้เรียน และตอบโจทย์ความต้องการได้มากกว่า
ผู้สอนหรือสถาบันการศึกษาที่ยังปรับตัวไม่ได้
-ความท้าทายจากเทคโนโลยีและระบบอัติโนมัติ
ความแตกต่า งด้ า นพื้น ฐานทางการศึก ษา ครอบครั ว และเศรษฐกิ จ ทาให้ เกิ ด ค่า นิยมที่
แตกต่างมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการรับสมัครนักศึกษาทาให้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่
ศึกษาต่อของนักเรียน

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ผลกำรวิเครำะห์ตำแหน่งยุทธศำสตร์ของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพ
1. ตำแหน่งยุทธศำสตร์ของวิทยำลัยพยำบำลและสุขภำพในปัจจุบัน

2.3.3 ตำแหน่งยุทธศำสตร์ท่ปี รับปรุงแล้ว

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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ภำคผนวก 3
ประมวลภำพกิจกรรมกำร
จัดทำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ภำคผนวก 4
ประมวลภำพกำรถ่ำยทอดแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ภำคผนวก 5
รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรที่มีส่วนร่วมในกำร
จัดทำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2569)
และแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

62

รำยชื่อผู้บริหำรและบุคลำกรที่มสี ่วนร่วมในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2565 - 2569) และแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 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 ยิ่งไพบูลย์สุข
6. อาจารย์กันยา นภาพงษ์
7. อาจารย์ ดร.มัณทนาวดี เมธาพัฒนะ
8. อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์
9. อาจารย์จิราพร รักการ
10. อาจารย์หนึ่งฤทัย โพธิ์ศรี
11. อาจารย์นภพรพัชร มั่งถึก
12. อาจารย์นิตยา ศรีจานง
13. อาจารย์วิภากร สอนสนาม
14. อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศริ ิ
15. อาจารย์วชิรพร โชติพานัส
16. รองศาสตราจารย์ทิพาพันธ์ สังฆะพงษ์
17. อาจารย์เพ็ชรัตน์ เตชาทวีวรรณ
18. อาจารย์ ดร.กาญจนา เกียรติกานนท์
19. รองศาสตราจารย์พูนสุข ช่วยทอง
20. อาจารย์สุรางค์ เชื้อวณิชชากร
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา ยอดกลกิจ
22. อาจารย์สา่ หรี แดงทองดี
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์
24. อาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์
25. รองศาสตราจารย์ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์
26. อาจารย์เอื้ออารีย์ สาริกา
27. อาจารย์จักรกฤช ปิจดี
28. อาจารยธนะวัฒน์ รวมสุก
29. อาจารย์อัมพร เจียงวิริชัยกูร
30. อาจารย์นภิสสรา ธีระเนตร
31. อาจารย์ ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย
32. อาจารย์ภคพร เที่ยวรอบ
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ศิริเจริญวงศ์
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช เชาว์ปรีชา
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35. อาจารย์แว่นใจ นาคะสุวรรณ
36. อาจารย์ศุภลักษณ์ พื้นทอง
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวีวรรณ ศรีเพ็ญ
38. อาจารย์พิมศิริ ชินคา
39. อาจารย์บัณฑิตา ประสิทธิ์ศาสตร์
40. นายนพปฎล อินยาศรี
41. นายสุทธิพงษ์ โตกาญจนา
42. นายอติกานต์ ทวีวงศ์อนันต์
43. นางสาวนฤมล รุง่ อินทร์
44. นางธัญลดา เลีย้ งอยู่
45. นายณัฐพงษ์ งามกาญจนรัตน์
46. นางสาวอัญชา แดงทองดี
47. นางสาววราลี พรหมปฏิมา
48. นางสาวเบญจพร เติมสิน
49. นางสาวกษิรา เหลืองอร่าม
50. นายสุรศักดิ์ เพชรทอง
51. นางสาวกานต์พชิ ชา แสนคาหมี
52. นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา
53. นายวิศรุต เตชาทวีวรรณ
54. นางสาววันวิสา มรรคทรัพย์
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