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ค าน า 
 
แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ จัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทุกระดับ เพ่ือใช้เป็นเข็มทิศน าทางสู่ความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรในอนาคต ภายใต้กระบวนการ
จัดท าแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยได้วิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยเข้าเชิงนโยบาย ความต้องการของผู้ที่มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคต และจากนั้นจึงน าผลที่ได้มา
ก าหนดจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์  ก าหนดทิศทางของยุทธศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ผลผลิต ท าการประเมินศักยภาพขององค์กรต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ โดยการใช้เครื่องมือ SWOT Analysis พร้อมทั้งได้ก าหนดระบบวัดผลโดยใช้ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย มา
เป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ผ่านการวิพากษ์จากบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบัน รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และคณะกรรมการวิทยาลัย  

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งส าหรับบุคลากร นักศึกษา
และผู้สนใจสามารถน าไปสู่การพัฒนาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและ
กรรมการบริหารวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ยิ่ง 

 

       
            (นางนฤมล   เอนกวิทย์) 

          ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
                      ๒๑   กันยายน  ๒๕๕๘ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
           

เรื่อง หน้า 
   
ค าน า 

 
ก 

สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
นโยบายวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๔ 
บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการณ์ทั่วไป ๕ 
บทที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒๐ 
บทที่ ๓ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ๔๔ 
บทที่ ๔ ระบบการติดตาม และประเมินผลของแผนยุทธศาสตร์ ๗๑ 

 
ภาคผนวก ๗๔ 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ ๗๕ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจ าปีและ 
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

๗๙ 

  
 
     
 
 

 

 

 



๑ 
 

 บทสรุปผู้บริหาร 
 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพ่ือใช้เป็น

เข็มทิศน าทางสู่ความส าเร็จของวิทยาลัยในอนาคต โดยได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย ๕ จุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

๑. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นอุดมศึกษาชั้นน า เป็นต้นแบบการศึกษาด้านการพยาบาลที่มุ่งชุมชนของประเทศ 
๒. สร้างและพัฒนาบัณฑิตและบุคคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพสูง มีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นทางวิชาการ

และการปฏิบัติการพยาบาล  
๓. ทุกภาคส่วนให้การยอมรับและเชื่อม่ันในคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต 
๔. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง (องค์กรแห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง บุคลากรมี

ความสุข วิทยาลัยทันสมัย) มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล 
๕. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพเพ่ือสนองความต้องการของชุมชนและมีความเป็นเลิศด้าน

การพยาบาลผู้สูงอายุ มีความพร้อมในการเป็นคลังความรู้และแหล่งอ้างอิงทางสุขภาพของชุมชน 
ทั้งนี้ จุดยืนทั้ง ๕ข้อจะเป็นวาระหลักในการพัฒนาองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
 
ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ประกอบด้วย  
 
วิสัยทัศน์  (Vision)   
 “เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพ่ือชุมชน” 
 
พันธกิจ (Mission) วิทยาลัยได้ก าหนดพันธกิจ ๔ พันธกิจ ดังนี้ 
 ๑.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  

๒.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ 
๓.  บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม 
๔.  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
วิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑.  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
๒.  การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
๓.  การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรม เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ 
๔.  การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพของ 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       



๒ 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
       วิทยาลัยได้ก าหนดเป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่ง

สามารถแบ่งเป้าประสงค์ เป็น ๔  เป้าประสงค์หลัก ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. บัณฑิตและบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัย มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ  

บนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และตอบสนองความต้องการของชุมชน 
๒.  วิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
๓.  วิทยาลัยมีองค์ความรู้และนวตกรรม ที่ตอบสนองระบบสุขภาพและชุมชน 

          ๔.  วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพของ 
               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ผลผลิต   
         วิทยาลัยได้ก าหนดผลผลิตแต่ละปีไว้ ๓  ผลผลิตได้แก่ 

                    ๑.  มีนักศึกษาใหม่ และผู้จบการศึกษาตามเป้าหมายแผนการพัฒนาประจ าปี 
         ๒.  บุคลากรด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีจ านวน และศักยภาพท่ีสอดคล้องตามนโยบาย 
              ของกระทรวง และสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่ 

                   ๓.  มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางสุขภาพ เพ่ือการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   
 
กลยุทธ์  (Strategic) 
       กลยุทธ์  เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่มีการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) 

สามารถใช้เป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ   ประกอบด้วย ๑๑  กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  
๒. เพ่ิมปริมาณอาจารย์และคุณวุฒิให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ   
๓. พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ  
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งใน

และต่างประเทศ   
๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการก ากับ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๖. ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
๗. ยกระดับสถาบันให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม 
๘. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเน้นชุมชน 
๙. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ 



๓ 
 

 
๑๐. พัฒนากระบวนการจัดอบรมบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ 
๑๑ เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 

 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อ
การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงาน
และโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดโครงการเร่งด่วน (Flagship) 
ที่ส าคัญเร่งด่วน   เพ่ือเป็นวาระในการพัฒนา ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จ านวน   ๕  โครงการ  ได้แก่ 
     ๑.  โครงการส่งเสริมการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 
        ๒.  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ และตอบสนองความต้องการระบบ
สุขภาพของชุมชน 
              ๓.  โครงการพัฒนาการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 
              4.  โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
              5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

นโยบายวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียนร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอ
ประกาศนโยบายวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ดังนี้ 

    ๑.  การน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมา 
ใช้ในการพัฒนางานให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
   ๒.  การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
   ๓. พัฒนางานทุกพันธกิจให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัยและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
   ๔.  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือการท างานและการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
   ๕.  ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและบูรณาการการท างานร่วมกันทุกกลุ่ม/งาน/ทุกพันธกิจ 
   ๖.  พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยละพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในการท างานที่มีคุณภาพ 
   ๗.  พัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) มีการจัดการความรู้ทุกพันธกิจและพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
   ๘.  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งที่มีความรัก ความสามัคคี เอ้ืออาทรกันและสอดคล้องกับ
ค่านิยมร่วม 
   ๙. พัฒนาความร่วมมือในการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
ของวิทยาลัย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน/สังคม 

 



๕ 
 

บทที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการณ์ทั่วไป 
 

  

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานชื่อ  “วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม”  เมื่อวันที่  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ และ
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๘
มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๕ และเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามในวันที่ ๒๓ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีเนื้อท่ีทั้งหมด ๕๙ไร่ ๙๘ ตารางวา  แบ่งเป็น ๒  แห่ง  คือ  
  แห่งที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ หรือเรียกว่า “วศม. ๑”   มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ตั้งอยู่
เลขที่ ๕๐  ถนนผดุงวิถี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โดยได้รับบริจาคท่ีดินจาก  นางเหรียญ  
พุทธัสสะ  จ านวน ๒๐ไร่  และซื้อเพ่ิมอีก ๑๐ไร่   เริ่มด าเนินงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
และการก่อสร้างแล้วเสร็จ   เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นวิทยาลัยอันดับที่ ๒๑ สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข    การก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้ เป็น
โครงการศึกษาพยาบาลที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย ทั้งด้านวิชาการและความ
ช่วยเหลือแบบให้เปล่า ซึ่งประกอบด้วยอาคาร สนามกีฬารวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้วิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ  
  แห่งที่ ๒  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ หรือเรียกว่า “วศม.๒” มีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๙๘ 
ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ ถนนผดุงวิถี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยราชพัสดุจังหวัดได้
มอบที่ดินในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เพ่ือเป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีบ้านพักเจ้าหน้าที่ 
๒ หลัง อาคารที่พักอาจารย์ ๓ ชั้น ๒๐ ห้อง ๒ หลัง อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา ๕ ชั้น ๑ หลัง วิทยาลัย
พยาบาลศรีมหาสารคาม ๒  อยู่ห่างจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑  ประมาณ ๒ กิโลเมตร  ทางไป
อ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
๒.   โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

๒.๑  องค์กรบริหารสูงสุด 
          วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุด 
โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด 
 ๒.๒ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  มีอ านาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
วิทยาลัย ให้ครอบคลุมทั้งในด้านนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การเงินและทรัพย์สิน และการบริหารบุคคล โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ของวิทยาลัยเพ่ือบรรลุซึ่ง
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยต่อไป 
  
 

๑.  ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 



๖ 
 
 ๒.๓  การแบ่งส่วนงาน   วิทยาลัยมีการแบ่งส่วนงาน ออกเป็น  ๔ กลุ่ม และ ๑ งาน  ดังนี้ 
   ๑) กลุ่มวิชาการ  มี 5 กลุ่มงาน/งาน  คือ 
       ๑.๑) กลุ่มวิชา มี ๖ กลุ่มวิชา ได้แก่ 

๑.๑.๑) กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
๑.๑.๒) กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
๑.๑.๓) กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 
๑.๑.๔) กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
๑.๑.๕) กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
๑.๑.๖) กลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล 

    ๑.๒) กลุ่มงานทะเบียน วัดและประมวลผลการศึกษา 
    ๑.๓) งานบริหารรายวิชา การศึกษาท่ัวไป 
    ๑.๔) งานห้องปฏิบัติการและการจัดการทั่วไป 
    ๑.๕) งานอาจารย์ประจ าชั้น 

  ๒) กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ มี ๓ กลุ่มงาน และ 1 งาน คือ 
      ๒.๑) กลุ่มงานบริการวิชาการ 

    ๒.๒) กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 
    ๒.๓) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
    ๒.๔) งานวิเทศสัมพันธ์ 

  ๓) กลุ่มกิจการนักศึกษา  มี ๒ กลุ่มงาน คือ 
      ๓.๑) กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    ๓.๒) กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
๔) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  มี  ๓ กลุ่มงาน  คือ 

      ๔.๑) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล 
      ๔.๒) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
      ๔.๓) กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ 

๕)  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  มี ๘  งาน ดังนี้ 
    ๕.๑)  สารบรรณ เลขานุการ และประชาสัมพันธ์ 
    ๕.๒)  งานการเงินและบัญชี 
    ๕.๓)  งานพัสดุและซ่อมบ ารุง 
    ๕.๔)  งานยานพาหนะ 
    ๕.๕)  งานอาคารสถานที่ 
    ๕.๖)  งานรักษาความปลอดภัย 
    ๕.๗)  งานการเจ้าหน้าที่ 
    ๕.๘)  งานวิทยบริการ 

    



๗ 
 

แผนภูมิที่ ๑  โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๘ (ปรับปรุง กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
 

      
    
                   

                                                         
                                                                                                   
 
                            
 
     
 
            
            
         
                
 
   

                        
        ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        
                 ฝ่ายบริการนักศึกษาและ 
                     ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
- สารบรรณ เลขานุการ และ 
  ประชาสัมพันธ์ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานพัสดุและซ่อมบ ารุง 
- งานยานพาหนะ 
- งานอาคารสถานท่ี 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานวิทยบริการ 

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ทรัพยากรบุคคล 
- งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
- งานทรัพยากรบุคคล 
 
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล 
 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันและ
พัฒนาคุณภาพ 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
- งานบริการวิชาการ  
 
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและ
นวัตกรรม 
- งานวิจัยและนวัตกรรม 
- งานจัดการความรู ้
 
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
บริการวชิาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
 
งานวิเทศสัมพันธ์ 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 

 

หัวหน้ากลุ่มวิชา ๖ กลุ่มวิชา 
- กลุ่มวิชา ๖ กลุ่ม 
 
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน วัด 
และประมวลผลการศกึษา 
 
งานบริหารรายวิชาการศึกษา
ทั่วไป 
 
งานห้องปฏิบัติการและจัดการ
ทั่วไป 
 
งานอาจารย์ประจ าชั้น 
 
 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มวชิาการ 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
-งานสโมสรนักศึกษา 
-งานกิจกรรมนักศึกษา 
-งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ
นักศึกษา 
 -งานปกครอง หอพักและ
สุขภาพ 
- งานทุนการศึกษา 
-งานวินัยนักศึกษา 
 
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 
       

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มกิจการนักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

คณะกรรมการวิทยาลัย 



๘ 
 
 



๘ 
 
๒.๔  บุคลากรของวิทยาลัย  

๑)  จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
       วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น  ๑๐๓   คน  ดังนี ้

ล าดับ ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑. อาจารย์ (รวม อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราว) 66 64.08 
๒. ข้าราชการสายสนับสนุน ๖ 5.83 
๓. ลูกจ้างประจ า ๑๗ 16.50 
4 พนักงาน กส. 1 0.97 
๔. ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ ๑3 12.62 

 รวม 103 ๑๐๐ 
 

๒)  จ านวนอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ล าดับ ประเภท จ านวน (คน) 
๑. อาจารย์ปฏิบัติงานจริง ๕๖ 
๒. อาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ๕ 
๓. อาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาโท ๕ 
๔. ไปช่วยราชการ ๒ 
 อาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวม อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราว) ๖๘ 

  

๓)  วุฒิการศึกษาอาจารย์ 

ล าดับ ประเภท จ านวน (คน) 
๑. ระดับปริญญาเอก ๔ 
๒. ระดับปริญญาโท ๔๔ 
๓. ระดับปริญญาตรี ๑๘ 
 รวม ๖๖ 

สัดส่วนอาจารย์ปริญญาเอก : โท : ตรี = ๑ : ๑๑ : ๔.๕ 
      

 หมายเหตุ   
                 ข้อมูล ณ วันที่   ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 



๙ 

๓.   ข้อมูลที่เป็นทิศทางการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ 
ปณิธาน 

           ปัญญาเลิศ  เทิดคุณธรรม น าคุณภาพ 
ปัญญาเลิศ   คือ  ความคิดดี คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ 

                                เกดิจากใฝ่รู้ มีศีล สมาธิ ท าให้เกิดปัญญา 
เทิดคุณธรรม คือ การพูดดีและท าดี ยึดมั่นในคุณธรรม ดังนี้ 

                      - มีวินัยในตัวเอง ซื่อสัตย์ 
                      - เสียสละ ขยัน อดทน 
                      - เอ้ืออาทร รับผิดชอบ 

  น าคุณภาพ คือ  เมื่อคิดดี ท าดี ท าแล้วมีคุณค่า ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม 
                       - มุ่งให้เกิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
                       - พัฒนาคุณภาพโดยใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
                    - กิจกรรม 5 ส. และสถานที่ท างานน่าอยู่ 
 

ปรัชญา 
 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพท่ีเน้นชุมชน ผลิต 

พยาบาลให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ    มีความเป็นเลิศทางปัญญา มีทัศนคติท่ีดี    ยึดมั่นในคุณธรรม และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ    สามารถบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอ่ืน เพ่ือบริการ
พยาบาล แบบองค์รวมได้อย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานความเอ้ืออาทร   มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เข้าใจ 
เข้าถึงและพัฒนาสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
  วิสัยทัศน์  (Vision) 

           เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล    มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพ่ือชุมชน 
 
         พันธกิจ (Mission) 
  ๑. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
  ๒. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ 
  ๓. บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม 
  ๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
     ค่านิยมร่วม 

SMNC 
S :  Standard  and Service mind  =  ท างานให้ได้มาตรฐาน  มีจิตบริการที่ดี  
M : Mind  and  Moral  =   มีความตั้งใจและมีคุณธรรม  
N : Novelty          =   การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ  
C : Cooperation    =   ความร่วมมือในการท างาน 
 



๑๐ 

    อัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
    วิทยาลัยได้น าอัตลักษณ์บัณฑิตซึ่งก าหนดจากสถาบันพระบรมราชชนกที่เป็นหน่วยงาน
ต้นสังกัดมา ก าหนดเป็นอัตลักษณ์บัณฑิต  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยใน
การประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
 อัตลักษณ์บัณฑิตวิทยาลัย คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ซึ่งหมายถึงการ
ให้บริการที่เป็นมิตร มีความรักความเมตตา ใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง 
ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง  โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ    
เป็นหลัก โดยก าหนดสมรรถนะบัณฑิตที่ตอบสนองอัตลักษณ์ คือ SAP (Service mind, Analytical  
thinking, Participation) ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 S = Service Mind (จิตบริการ) หมายถึง จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์  
 A = Analytical Thinking (การคิดเชิงวิเคราะห์)หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก แจกแจง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพ่ื อ
ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น 
 P = Participation  (การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม)หมายถึงการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  
 
     เอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 เอกลักษณ์ของวิทยาลัย คือ “สร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน 
(Community Health System)”ตามเอกลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก และได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมกรรมการบริหารวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
โดยมีความหมายดังนี้  
 
 สร้างคน  หมายถึง  การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 
 ระบบสุขภาพชุมชน  หมายถึง  ระบบความสัมพันธ์ทั้งปวงที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ โดยมี
ความหมายและขอบเขตที่กว้างขวางเก่ียวข้องกับเหตุและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบกับสุขภาพหลายด้าน 
ทั้งด้านบุคคล ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและระบบบริการสุขภาพ 
 
      คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 ๑. มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล 
 ๒. มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล 
 ๓. ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมี 
                ความสุข 
 ๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ 
 ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
 ๖. มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
 ๗. มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑๑ 

 ๘. วิจัยและน าผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 
 ๙. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
    บทบาทหน้าที่ของวิทยาลัย  

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่ 
๑. ผลิตก าลังคนด้านสาธารณสุข 
๒. พัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านสาธารณสุข 
๓. วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับก าลังคนด้านสาธารณสุขและด้านอ่ืนๆ 
๔. จัดบริการสาธารณสุขสาธิตที่เหมาะสม 
๕. บริการวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่สังคม 
๖. ส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคมและประชาธิปไตย 

 
     การได้มาของปรัชญา วิสัยทัศน์ และการรับรู้ของสมาชิกในองค์กร 
   วิทยาลัยโดยผู้บริหารทุกระดับมีนโยบายการบริหารงานที่มุ่ งเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกระดับ ดังนั้นในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีทุกปี จะมีการประชุมทบทวน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม นโยบาย  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  เพ่ือจัดท าร่างเอกสารและน าเข้าสู่การประชุมบุคลากรของวิทยาลัยเพ่ือ
เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ก่อนมีมติเห็นชอบ หลังจากนั้นกลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และทรัพยากรบุคคล จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม และน าเข้าพิจารณา
รับรอง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  หลังจากนั้นจะมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล 
ต่าง ๆ ของวิทยาลัย เช่น ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นต้น ให้บุคลากรและนักศึกษารับทราบ 
โดยผ่านหลายช่องทาง เช่น การแจ้งในที่ประชุมประจ าเดือนบุคลากร การพบนักศึกษาในชั่วโมงกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา/อาจารย์ประจ าชั้น การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 
๔  หลักสูตรที่เปิดสอน 
 ๑) จ านวนหลักสูตร 
      ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  หลักสูตรที่เปิดสอน มี จ านวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 

๒) โครงสร้างหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ๑๔๔  หน่วยกิต   

โดยแยกเป็นหมวดวิชา  ดังนี้  
   ๑) หมวดวิชาพ้ืนฐานทั่วไป  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๒๙  หน่วยกิต 
   ๓) หมวดวิชาชีพการพยาบาล  ๗๙  หน่วยกิต 
   ๔) หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖  หน่วยกิต 
 
 



๑๒ 

๕.  จ านวนนักศึกษาของวิทยาลัย 
    จ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 หลักสูตร/ชั้นปี  ชาย หญิง รวม 
ชั้นปี  ๑  รุ่นที่  ๓๓ ๑๖ ๘๖ ๑๐๒ 
ชั้นปี  ๒  รุ่นที่  ๓๒ ๑๑ ๙๒ ๑๐๓ 

ชั้นปี  ๓  รุ่นที่  ๓๑ ๑๗ ๑๓๔ ๑๕๑ 

ชั้นปี  ๔  รุ่นที่  ๓๐ ๒๘ ๑๕๐ ๑๗๘ 
รวม ๗๒ ๔๖๒ ๕๓๔ 

 
๖.   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  

วิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่  ๑๔ มกราคม ๒๕๔๑  และได้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยใน
สังกัดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานของวิชาชีพมาเป็น
ล าดับ  ในปีงบประมาณ๒๕๔๙  ได้มีการน าระบบการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) มาใช้ โดย
เล็งเห็นว่าวิทยาลัยจะมีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมได้นั้นจ าเป็นต้องมีวิธีการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กร
และของแต่ละบุคคล วิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมาอย่าง
ต่อเนื่อง และจากมติการประชุม คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ ๘ /๒๕๕๗  ในวันที่ ๘  สิงหาคม  
๒๕๕๗  ไดก้ าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินการ  ๖  ข้อ ดังนี้ 
 ๑. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยให้ได้
มาตรฐานระดับสากล 
 ๒. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ 
 ๓. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย 
 ๕. มีการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 ๖. เตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPex) 

   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ - ๒๕๕๗ พบว่า

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยระดับดี ถึง ระดับดีมาก และผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบแรกใน
ปีการศึกษา ๒๕๔๔ อยู่ระดับดีมาก รอบสองปีการศึกษา ๒๕๔๘ อยู่ในระดับดี และรอบที่สามปีการศึกษา 
๒๕๕๔ อยู่ในระดับดีมาก 

 
 



๑๓ 

๗.   การผลิตบัณฑิตพยาบาล 
 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่
ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ โดยยึดหลักการที่ส าคัญคือ การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับคน
ในพ้ืนที่ได้เข้าศึกษาและกลับไปปฏิบัติงานในภูมิล าเนาของตนเองอย่างยั่งยืน และเป็นการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความขาดแคลนก าลังคนด้านสุขภาพในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข   การรับสมัคร
นักศึกษาใช้วิธีรับตรงและรับกลาง โดยสถาบันพระบรมราชชนก พัฒนาระบบการรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยท างานบนเว็บเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเสริมสร้างระเบียบวินัยความรับผิดชอบ
ตนเองของผู้สมคัรเข้าศึกษา โดยสมัครที่เว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษา (http://admission.pi.ac.th) 
หรือผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย (http://www.smnc.ac.th)  
 
๘.   การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข 

วิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข โดยด าเนินการร่วมกับวิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข คือหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.)  ด าเนินการภายใต้การรับรองหลักสูตร
จากสภาการพยาบาล จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนส าหรับ
พยาบาลพ่ีเลี้ยง  และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  นอกจากนี้ยังด าเนินการพัฒนาตามความ
ต้องการของบุคลากรสาธารณสุขในเครือข่ายบริการสุขภาพ เขต ๗ เช่น หลักสูตรพัฒนาศักยภาพแกนน า
ผู้สูงอายุ และหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย  เป็นต้น 
 
๙.  ด้านการบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม 

วิทยาลัยมีระบบกลไกการด าเนินงานด้านบริการวิชาการและด าเนินการตามระบบ  โดยการ
สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมอย่างเต็มศักยภาพ  ส่งเสริม
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับพันธกิจด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคมตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรทางสุขภาพให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยและเพียงพอต่อการรองรับ
ความต้องการทางสุขภาพของชุมชนและภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข  สร้างและพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านบริการวิชาการ อาทิ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และ
เครือข่ายบริการสุขภาพเขต ๗  ในการด าเนินงานในรูปแบบโครงการบริการวิชาการต่างๆ การเป็นวิทยากร  
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  กรรมการวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  พัฒนาความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการให้เป็นองค์ความรู้ และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรใน
วิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์/ชี้น า/ป้องกัน/แก้ปัญหาชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

 
๑๐.  ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

วิทยาลัย มีการก าหนดนโยบาย ทิศทาง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าด้านการวิจัย 
ผลงานด้านวิชาการและ/หรืองานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย พัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีมาตรฐาน 
พัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการความรู้ จากการปฏิบัติงาน งานวิจัย ผลงานวิชาการ 

http://admission.pi.ac.th/
http://www.smnc.ac.th/


๑๔ 

และ/หรืองานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย สนับสนุนการท าผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และการเผยแพร่ผลงาน
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานด้านการวิจัย ผลงานวิชาการและ/หรืองาน
สร้างสรรค์ของวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนงานและค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ประเมินผลการด าเนินงานด้าน
การวิจัย ผลงานวิชาการและ/หรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการศึกษา วิชาชีพ สังคม และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 
๑๑.  ด้านการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 วิทยาลัยมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ครอบคลุมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ประเพณีท้องถิ่น บูรณาการการท านุฯ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดท าแผนงาน/โครงการและจัดกลุ่มกิจกรรม
เข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เช่น ประเพณีลอย
กระทง ประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาดประจ าจังหวัดมหาสารคาม วันส าคัญทางศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เป็นต้น 
 
๑๒. การพัฒนาอาจารย์และและบุคลากรของวิทยาลัย 

วิทยาลัยมีนโยบายและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
โดยการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนภายในวิทยาลัย และส่งเสริม
ให้อาจารย์และบุคลากรพัฒนาตนเองภายนอกสถาบัน มีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลัก และตาม
สมรรถนะของการปฏิบัติงาน โดยวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ ๑๐,๐๐๐ 
บาทต่อปีต่อคน  ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน มีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง ๗,๐๐๐ 
บาทต่อปีต่อคน นอกจากนี้วิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนก มีทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอกท้ังในและต่างประเทศส าหรับอาจารย์ทุกปี   

 
๑๓. ความท้าทายของวิทยาลัยในอนาคตประกอบด้วย 

๑๓.๑  เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ ๒ เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ 
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมภิบาล การเงิน การ
ก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและ
เอกภาพเชิงระบบ  

๑๓.๒  การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของ สมศ. โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดังนี้   

        ๑)  ในภาพรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในระยะ ๓ ปีที่ผ่านมา มีน้อย 
วิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาและก าหนดมาตรการส่งเสริมที่จะกระตุ้นให้อาจารย์ได้มีการท าวิจัยและตี พิมพ์
เผยแพร่ขึ้นทั้งในระดับชาติ เพ่ือสะท้อนความมีคุณภาพของผลงานวิจัย และเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ 
 



๑๕ 

และน าไปสู่ผลของการขอต าแหน่งระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ ซึ่งเทียบเคียงได้เท่ากับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

        ๒)  คณาจารย์ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ส่วนระดับปริญญาเอกยังมีน้อยมี
เพียง ๔ คน วิทยาลัยมีงบประมาณที่สามารถสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  แต่อาจารย์ที่มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อยังมีน้อย ดังนั้นวิทยาลัยต้องมีมาตรการอ่ืนๆ มา
ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางด้านตัวอาจารย์ เช่น สถานที่ศึกษาต่อ และภาษาอังกฤษ เป็นต้น  

        ๓)  วิทยาลัยต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี 
สามารถสอบผ่านเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้ร้อยละ ๗๐ หรือมากกว่าของการสอบในครั้งแรก  

        ๔) วิทยาลัยใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถาบันพระบรมราชชนก มี
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมตามพันธกิจ และการปฏิบัติงานในวิทยาลัย แต่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล สู่การ
แปลผลการปฏิบัติงาน และน าไปใช้เพ่ือการตัดสินใจได้ทุกประเด็น  

๑๓.๓  ทิศทางระบบสาธารณสุขที่จ าเป็นต้องพัฒนาแผนการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลง เช่น การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   การพัฒนาศูนย์การบริการด้าน
สุขภาพ (Medical Hub)  ประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น และแนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์คณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕  เป็นต้น 

๑๓.๔ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Quality Frameworks for Higher Education) 
ท าให้วิทยาลัยต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ในด้านการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิใน
ระดับอุดมศึกษา  

๑๓.๕ ผลกาพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ของ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ให้การรับรอง ๔ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๑) โดยมีเงื่อนไข
และประเด็นที่ต้องปรับปรุง ได้แก่  

        ด้านการเรียนการสอน  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้บัณฑิตมีผลการสอน
ขึ้นทะเบียนได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าสอบครั้งแรก  
พัฒนาการเขียนแผนการสอน ให้มีความสอดคล้องกับ มคอ. ในแต่ละรายวิชา วางแผนและพัฒนาอาจารย์
ให้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ร้อยละ ๓๕  หรือมากกว่า และสนับสนุนให้อาจารย์วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโททุกคน และไม่ควรมีอาจารย์วุฒิปริญญาตรีมากกว่า 

ร้อยละ ๕      

                   ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ ให้อาจารย์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน
วารสารวิชาการท่ีมี peer review ตามมาตรฐานสากล หรือมีการเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติที่มีเอกสาร/สิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่รวมสาระเนื้อหาการประชุม ไม่น้อยกว่า ๒๐% ของ
จ านวนอาจารย์ทั้งหมด/ปี   
                    ด้านการบริหารและจัดการ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจได ้และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งด้านบริหาร ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย และด้านบริการ
วิชาการ  รวมทั้งมีการวิเคราะห์การใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปสู่การวางแผนพัฒนาการใช้
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



๑๖ 

๑๓.๖ การผลิตพยาบาลเพ่ิม รัฐบาลเห็นความส าคัญของการผลิตพยาบาลและผดุงครรภ์ให้
เพียงพอกับความต้องการของประเทศ  โดยสถาบันพระบรมราชชนก รวมทั้งสถาบันการศึกษาพยาบาลทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอื่น  มีแผนเพ่ิมการผลิตพยาบาลวิชาชีพ จากปีละ ๕,๗๕๐ คน เป็น ๘,๐๗๐ คน รวม ๔ 
ปีจะสามารถผลิตพยาบาลเพ่ิมได้จ านวน ๓๒,๒๘๐ คน พร้อมกันนี้ ได้มีแผนพัฒนาบุคลากรสาขาอ่ืน ได้แก่ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ให้เป็นพยาบาลวิชาชีพ อีกจ านวน ๒,๗๖๐ 
คน ดังนั้นเมื่อครบ ๔ ปี จะมีพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมเป็น ๓๕,๐๔๐ คน ซึ่งจะท าให้มีปริมาณใกล้เคียงกับที่
ต้องการนอกจากนี้ ยังมีการผลิตผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร ๑ ปี อีก ๑๐,๐๐๐ คน เพื่อช่วยลดภาระงานของ
พยาบาลในระบบด้วย  ส าหรับก าลังคนสาขาพยาบาลที่มีอยู่เดิม กระทรวงสาธารณสุขจะพัฒนาศักยภาพ
พยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่ ศูนย์แพทย์ชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ให้มี
พยาบาลเวชปฏิบัต ิส่วนพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ
จะพัฒนาให้เป็นพยาบาลเฉพาะทาง ๘ สาขา  

๑๓.๗ การพัฒนาคุณภาพคนโดยมุ่งเน้นจิตตปัญญา  การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการจัดท าการพัฒนาการเรียนการสอน แผนการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ตลอดจนมีทัศนคติต่อแนวคิดท่ีเน้นจิตตปัญญา  และการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

๑๓.๘  สถานการณ์การฟ้องร้องของผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการได้รับการบริการที่ไม่
ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐานหรือจากพฤติกรรมบริการของพยาบาลที่ไม่เป็นไปตามจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จ าเป็นที่ต้องจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย แผนการพัฒนา
อาจารย์ ให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต  

 ๑๓.๙ สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพทั่วไปที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ที่ก าหนดโดยสภาการพยาบาลมีทั้งหมด ๘ สมรรถนะ คือ ๑) สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและ
กฎหมาย ๒) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถ
ในการใช้กระบวนการพยาบาล  ความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ความรู้
ความสามารถในการดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง ความรู้ความสามารถด้านการพยาบาลครอบครัวและการ
ผดุงครรภ์  ความรู้ความสามารถด้านหัตถการและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป ๓) สมรรถนะด้าน
คุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ด้านบุคลิกเชิงวิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การมีเจตนคติที่ดีต่อวิชาชีพการ
พยาบาล ๔) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ ๕) สมรรถนะด้านวิชาการและ
การวิจัย ๖) สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ ๗) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ๘) 
สมรรถนะด้านสังคม  
 
๑๔.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒(๒๕๕๑-๒๕๖๕)  

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่๒ (๒๕๕๑-๒๕๖๕)  ได้ออกแบบโดยค านึงถึงมิติ
บูรณาการและองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพ่ือก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) โดย
มีสาระส าคัญ ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ภาพฉายและนัยส าคัญที่เป็นปัจจัยแวดล้อมรุมเร้า 
ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และโลก ประเทศไทยจนถึงอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๗ เรื่อง คือ ความเปลี่ยนแปลง
ด้านประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม การมีงานท าและการตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการความ
ขัดแย้งและความรุนแรง การกระจายอ านาจการปกครอง เยาวชนไทย นักศึกษาไทยและบัณฑิตในอนาคต  
และเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่สองเป็นปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๙ เรื่อง คือ รอยต่อ



๑๗ 

การศึกษาระดับอื่น การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา เครือข่าย
อุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงสร้างพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ 

ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร : จ านวนเด็กและเยาวชนลดลง อัตราการปันผลประชากรที่จะ
หมดไปและผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นอุดมศึกษาต้องลดการขยายตัวอย่างไม่มีจุดสิ้นสุดโดยเน้น
คุณภาพเพ่ิมบทบาทด้านการเพ่ิมผลิตภาพเศรษฐกิจวัยท างาน  เน้นการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม่ และต้องส่งเสริมผู้สูงอายุให้ยังมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม : การพ่ึงพิงการน าเข้าพลังงานสูง ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ การใช้พลังงานจากฟอสซิล  สร้างปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม อุดมศึกษาต้องสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในการศึกษาทุกระดับและในหมู่
ประชาชน ผลิตบัณฑิตและความรู้สึกด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน พลังงานหมุนเวียน ท างาน
ร่วมกับภาคการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานจนถึงการสร้างคนและองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ า ป่าไม้ และระบบนิเวศน์ 
 การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบตลาดแรงงาน ได้แก่ โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  อุดมศึกษาต้อง
ท างานกับภาคผลิตจริง ทั้งอุตสาหกรรมรายสาขาและอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ ต้องช่วยเตรียมความรู้และ
สร้างทักษะให้แก่แรงงานเพื่อเข้าสู่ภาคการผลิต ต้องเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการศึกษา และ“ศตวรรษแห่งเอเชีย” ที่จีนและอินเดียเป็นผู้เล่นที่ส าคัญและต้อง
ตระหนักว่าความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีน ามาซึ่ง “ผลิตภาพ” และ “นวัตกรรม” รวมถึงโลกยุค
สารสนเทศที่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้กระท าง่าย 
 การกระจายอ านาจการปกครอง : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ได้ด าเนินการให้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยมีแนวทางการกระจายอ านาจ ประกอบด้วย การถ่าย
โอนภารกิจการกระจายอ านาจการเงิน การถ่ายโอนบุคลากร ฯลฯ อุดมศึกษาควรท างานร่วมกับท้องถิ่นเพ่ือ
เสริมภารกิจหลักด้านการบริหารสังคมให้โดดเด่น และควรรวมตัวท างานเป็นเครือข่ายพ้ืนที่ และเครือข่าย
เชิงประเด็น เพราะโจทย์ท้องถิ่นเป็นโจทย์บูรณาการ ต้องการความรู้หลายระดับและหลากหลายสาขา 
 การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง : ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้  อุดมศึกษาต้อง
เพ่ิมโอกาสการศึกษาและอาชีพในปัจจุบัน ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและโอกาสด้านการศึกษาอย่าง
ถาวรต่อไปในอนาคตด้วย 
 เยาวชนไทย นักศึกษาไทยและบัณฑิตในอนาคต : มีการเปลี่ยนแปลงในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้ 
ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่างๆ ที่สะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัย 
อุดมศึกษาพึงจัดให้มีการศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) ในยุค Post Modern 
– Post Industrialization   ทั้งนี้หมายรวมทั้งสาระแห่งศาสตร์และกระบวนการแห่งศาสตร์ เรียนรู้บนฐาน
การท างานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work – Based/Community – Based  Education) 
 เศรษฐกิจพอเพียง : อุดมศึกษาเป็นผู้น าให้วิเคราะห์ได้และปฏิบัติได้ บนฐานทรัพยากรภูมิสังคม 
สร้างความรู้ใหม่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งระดับโลก ครอบครัวชุมชน พื้นที่องค์กร และภาคการผลิต 
 



๑๘ 

 ส าหรับปัจจัยภายในอุดมศึกษา มีดังนี้ 
 รอยต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา : นักเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นตัวป้อนอุดมศึกษามี
คุณภาพโดยรวมต่ าลง ค่านิยมในเรื่องปริญญาท าให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาน้อยลงเป็นล าดับ ท าให้ขาดแรงงาน
ระดับกลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อุดมศึกษาต้องให้เวลากับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการ
อาชีวศึกษาในเรื่อง ๑) การพัฒนาและสร้างครูคุณภาพสูงซึ่งเป็นตัวคูณ (Multiplier) ๒) การพัฒนาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ และ ๓) เปิดโอกาสให้ผู้จบอาชีวศึกษาและก าลังท างานสามารถเข้าศึกษาต่อใน
อุดมศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่น 
 ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ : อุดมศึกษาไทยต้องปรับปรุงเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับสภา
มหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และผู้บริหารทุกระดับ โดยสร้างกลไกพัฒนาผู้ด ารง
ต าแหน่งสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงการปรับ
โครงสร้างสภามหาวิทยาลัย และการมีส านักงานเลขาธิการสภามหาวิทยาลัยท างานเต็มเวลา  
 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข็งขันของประเทศ : ด้วยความจ ากัดของทรัพยากรและ
นักวิจัยคุณภาพสูง อุดมศึกษาต้องโฟกัสโจทย์วิจัยและสร้างกลไกความเป็นเลิศ ควรน าระบบ Research 
Assessment Exercise (RAE) มาประยุกต์และปรับใช้เพ่ือประเมินความสามารถการวิจัยและจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือการวิจัย ควรผลักดันให้เกิด “ระบบวิจัยแห่งชาติ” สร้าง “ระบบความเชื่อมโยงระหว่าง
อุดมศึกษาและภาคการผลิต” และมี “กลไกการท างานร่วมในลักษณะพหุภาคี” 
 การเงินอุดมศึกษา :การลงทุนผ่านระบบงบประมาณยังไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษาและยังมิได้ใช้
เป็นกลไกก ากับเชิงนโยบายอย่างเต็มท่ี ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐควร
ปรับจาก Supply – Side Financing ให้เป็นตาม Performance – Based มากขึ้น จัดรูปแบบใหม่ของ
กองทุนประเภท Contribution Scheme ตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา การก ากับคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาด้วยองค์กรกันชน (Buffer Organization) ใช้หลักการ Financial Autonomy ในการ
บริหารการเงินอุดมศึกษาบนฐานการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย 
 พัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา : การพัฒนาอาจารย์ต้องค านึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้าน
วิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถด้านการวิจัยสมรรถนะทาง
วิชาชีพ     การบริหารจัดการ การขัดเกลาทางสังคม ค านึงถึงช่วงวัยต่างๆ ของการท างานและการศึกษา 
(Life Cycle Development) และจัดให้มีกระบวนการ mentoring โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์บน
ฐานของการพัฒนาการท างานจริง 
 เครือข่ายอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยมีความแตกต่างสูงและมีช่องว่างของระบบการพัฒนา
หลากหลายมิติ รัฐควรสนับสนุนและผลักดันให้เกิดเครือข่ายด้วยนโยบายและกลไกงบประมาณ อุดมศึกษา
ควรรวบรวมการเรียนการสอน การท างาน และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันจนน าสู่การควบรวม
สถาบันเมื่อมีความพร้อม 
 การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ประกอบด้วย การ
พัฒนาเด็ก เยาวชน และนักศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรในพ้ืนที่ การสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาสู่อาเซียนและประชาคมโลกมุสลิม 
 โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา : อุดมศึกษาต้องตระหนักว่าการอุดมศึกษาในอนาคต
เป็นทั้ง “การเตรียมคนเข้าสู่ชีวิตและการปรับแต่งคนเข้าสู่งาน” รัฐพึงสนับสนุนการศึกษา “ศิลปศาสตร์” 
(Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ส่งเสริมให้อุดมศึกษาพัฒนาและใช้



๑๙ 

ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรองรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ e – Society, e – Industry , e – Commerce, e – Education และ  
e – Government ผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ (Government Procurement) อุดมศึกษาต้อง
จัดเก็บข้อมูลของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองในฐานะ
ผู้บริโภคและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเข้าถึง(Access) และการลดช่องว่างดิจิตัล
(Digital Divide)เพ่ือการเรียนรู้จัดท าสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะ (Open Courseware) 
จัดระบบเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาและจัดท ากรอบนโยบายการพัฒนาระบบ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ส าหรับบทบาทของ
เครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) 
นั้น เครือข่ายอุดมศึกษาต้องสนับสนุนการท างานที่ใช้องค์ความรู้และทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้เกิดความเข้ม
เข็งทางวิชาการและผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน และประเด็นที่เครือข่ายเสนอ
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการในลักษณะเครือข่าย ๑) การเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศด้วยการเชื่อมโยงอุดมศึกษากับภาคการผลิต ๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ระบบอุดมศึกษา ๓) การปรับโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ  
รวมถึงการเชื่อมโยงกับภาคการผลิต  การสร้างฐานความรู้ในมหาวิทยาลัยและชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) ๔) การจ าแนกประเภทสถาบันอุดมศึกษา ๕) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  
๖) การพัฒนาระบบข้อมูลอุดมศึกษา และ ๗) การพัฒนามหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาพิเศษ  นอกจากนี้การ
ขับเคลื่อนแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที ่ ๒ ไปสู่การปฏิบัตินั้น มีปัจจัยที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้
จริง คือ๑) ความชัดเจนของแผนปฏิบัติในแต่ระช่วงเวลา  ๒) การสนับสนุนจากรัฐบาล/หน่วยงานของรัฐ  
๓) การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ๔) ความพร้อมของระบบการบริหารจัดการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติทั้งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณต่างก็เห็นด้วยกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ เนื่องจากสอดคล้อง
กับทิศทางพัฒนาประเทศที่มุ่งสู่ “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามรถในการแข่งขัน” และ 
“สังคมฐานความรู้เพ่ือวางรากฐานการพัฒนา” โดยมีเป้าหมายรวมคือ “สังคมแห่งการเรียนรู้” โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า อุดมศึกษาจะต้องผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของภาคการผลิต/
บริการ (การเจริญเติบโตแต่ละภาคการผลิต) และภาคสังคม (ตามความจ าเป็นและโครงสร้างประชากร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

  บทที่  ๒  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นการจัดท าขึ้นมาภายใต้กระบวนการ
ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์ปัจจัยเข้าทางยุทธศาสตร์เพื่อค้นหาความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์และการก าหนด
จุดยืนการพัฒนา 

๒.  การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ 
๓.  การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ 
๔.  การก าหนดระบบวัดผล 
๕.  การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
๖.  การสร้างสมดุลย์ทางยุทธศาสตร์ 

 
ดังรายละเอียดการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 
๒.๑  สรุปจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 

จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓   ได้ก าหนด
ขึ้นมาจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยเข้า เชิงนโยบาย ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคต ดังรายละเอียดจุดยืน ดังต่อไปนี้ 

๑. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นอุดมศึกษาชั้นน า เป็นต้นแบบการศึกษาด้านการพยาบาลที่มุ่งชุมชน 
ของประเทศ 

๒. สร้างและพัฒนาบัณฑิตและบุคคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพสูง มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทาง 
วิชาการและการปฏิบัติการพยาบาล  

๓. ทุกภาคส่วนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต 
๔. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง (องค์กรแห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง 

บุคลากรมีความสุข วิทยาลัยทันสมัย)มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล 
๕. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพเพ่ือสนองความต้องการของ 

ชุมชนและมีความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ มีความพร้อมในการเป็นคลังความรู้และแหล่งอ้างอิง
ทางสุขภาพของชุมชน 

     ทั้งนี้ จุดยืนทั้ง  ๕  ข้อ จะเป็นวาระหลักในการพัฒนาองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ –  
๒๕๖๓ 

  
๒.๒. การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์  

การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์เป็นการน าเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้
ในการวิเคราะห์ปัจจัย โดยปัจจัยภายในใช้   McKinney ๗ - S  Framework  แนวคิดปัจจัย ๗  ประการ 
ในการประเมินองค์กร คือจุดแข็ง (Strength)  และจุดอ่อน (Weakness) การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
องค์กร   ใช้ PEST-MODEL  คือ โอกาส (Opportunity)  และภาวะคุกคาม (Threat)   ได้ผลการวิเคราะห์
องค์กร ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
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 จุดแข็ง (Strength)   
๑. มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกพันธกิจ 
๒. มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนสอดคล้องตามพันธกิจ 
๓. มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร 
๔. อาจารย์พยาบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนนักศึกษา 
๕. มีการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกพันธกิจ 
๖. ผู้บริหารทุกระดับมีภาวะผู้น า และมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย 
๗. มีการบริหารจัดการองค์กร อย่างเป็นระบบและสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 
๘. มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและครอบคลุมทุกพันธกิจ 
๙. มีการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วม และมีการกระจายอ านาจ 

๑๐. อาจารย์พยาบาลมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ และบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ เป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม   

๑๑. อาจารย์มีความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชน มีการ
ต่อยอดงานวิจัยอยู่เสมอ มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในวารสารระดับชาติเพ่ิมขึ้น มีการท างานวิจัย
ร่วมกันเป็นทีมวิจัย สามารถขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ เป็นที่ยอมรับจากองค์กร/
หน่วยงานทั้งภายนอกและภายในวิทยาลัย 

๑๒. ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย 
๑๓. อาจารย์มีความสามารถพิเศษหลากหลายสาขา เช่น ในด้าน การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, 

การจัดการผู้ป่วยเรื้อรังรายกรณี   ระบบ E-Learning   การวิจัย  การดูแลแบบ Palliative Care 
๑๔. บุคลากรสายสนับสนุนมีกรอบอัตราก าลังที่เพียงพอ 

 
จุดอ่อน (Weakness)  

   
๑. อาจารย์ยังมีทักษะในการเขียนผลงานวชิาการ (หนังสือ ต ารา  บทความ) จ านวนน้อย   
๒. บุคลากรสายการสอน ไม่เป็นไปตามกรอบและไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. บุคลากรสว่นใหญ่ยังไมเ่ชีย่วชาญเพียงพอ ในสมรรถนะของศตวรรษที ่21  เช่น ภาษาอังกฤษ  

เทคโนโลยี ฯลฯ 
๔.  ความสามารถในการ เผยแพร่ผลงานวิจัย ในระดับนานาชาตินอ้ย (เขียนบทความ  น าเสนอ) 
๕. การปฏิบัติตามระบบ ที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ไม่มี

ประสิทธภิาพ  
๖. ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัตกิารยังไม่บรรลุทุกตัว 
๗. ไม่มีมาตรการชัดเจนในการจัดการการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามก าหนด 
๘. ระบบการปฏิบัติงานยังไม่ครบตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
๙. การประเมินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ 

๑๐. บุคลากร (สายสนับสนุน) บางสว่นยังมีทักษะด้านการปฏิบัติงานไม่ได้มาตรฐาน 
๑๑. ยังไม่มีการประเมินระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
๑๒. บุคลากรมีการย้าย/ลาออกเปลีย่นงาน จึงต้องมีการแสวงหาทดแทน 



๒๒ 

๑๓. ค่านิยมร่วมยังไม่เกิดเป็นวฒันธรรมในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
๑๔. บุคลากร บางสว่น ยังท างานตามหน้าที่  ตามตัวชี้วัด  ยังไม่ได้ปฏิบัติงานเพ่ือองค์กรโดยรวม  

 
โอกาส (Opportunity)   

๑. มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐส าหรับการผลิตพยาบาลของ กสธ. มีการจ้างงาน
บัณฑิต จากกระทรวงสาธารณสุข. 

๒. สังคมมีความต้องการพยาบาลวิชาชีพสูง 
๓. มีการจัดสรรโควต้าส าหรับนักเรียนในพ้ืนที่เข้าเรียนหลักสูตรพยาบาลของกระทรวง

สาธารณสุข 
๔. อัตราการจ้างงานสูง 
๕ การเปิดการค้าเสรี มีโอกาสเปิดรับลูกค้า ASEAN 
๖. มีความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีท่ันสมัย เข้าถึงง่าย  เอ้ือต่อการพัฒนา

นักศึกษา 
๗. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท าให้มีโอกาสผลิตพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 
๘. มีองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนางาน 
๙. นโยบายเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข (การศึกษาเรียนรู้ การบูรณาการความรู้/คุณธรรม 

ความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องม ยกระดับคุณภาพบริการ  ประชาคมอาเซียน  ธรรมาภิบาล) 
๑๐. ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ) 
๑๑. สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑๒. แผนยุทธศาสตร์ ศตวรรษท่ี ๒๑ (มียุทธศาสตร์และตัวชี้วัดในการจัดการเรียนการสอน

ด้านสุขภาพ) 
๑๓. กรอบแผนการศึกษาอุดมศึกษาระยะยาว ท าให้มีแนวทางในการพัฒนาอุดมศึกษา 
๑๔. นโยบาย กสธ. เรื่อง แผนก าลังคนด้านสาธารณสุข (ผลิตที่เพียงพอ สอดคล้องกับความ

ต้องการของระบบสุขภาพ) 
๑๕. การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพครอบคลุม 

 
ภาวะคุกคาม (Threat)    

๑. นโยบายการจ ากัดก าลังคนภาครัฐ (กพ.) 
๒. มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษามีผลต่อการรวบรวมสารสนเทศ 
๓. มีโรคใหม่ๆเกิดข้ึน มีผลต่อการจัดการศึกษา 
๔. ความไม่ปลอดภัยของข้อมูล 
๕ ต้นทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสูง (IT) ท าให้มีค่าใช้จ่ายมากเพ่ือก้าวให้ทันระบบ IT 
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  3)   ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
 

  
 

หมายเหตุ         ค่าเฉลี่ยคะแนน  
                   โอกาส  (Opportunity)   =   5.77       ( 274.1) 
          จุดแข็ง  (Strength)        =   4.23       ( 213.3) 
                   จุดอ่อน (Weakness)      =   3.28       ( 146.7) 
                    อุปสรรค (Threat)         =   2.22        ( 103.8) 
 
 
   จากการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย อยู่ในต าแหน่งที่เป็นจุดแข็ง – โอกาส หรือ 
“ภายนอกเอ้ือและภายในเด่น ”  วิทยาลัยสามารถใช้จุดแข็งและโอกาสที่มีพัฒนาการด าเนินงานของ
วิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 ๒.๓  ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๓) 
    เมื่อวิเคราะห์สถานะขององค์กรและบริบทแวดล้อม ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
และภารกิจแล้ว จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ขึ้น เพื่อเป็นเข็มทิศน าทางสู่อนาคตให้พัฒนาไปสู่จุดหมาย ดังนี้ 

 
  วิสัยทัศน์  (Vision)  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล    มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพ่ือชุมชน” 
 
สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล   หมายถึง 

๑. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตพยาบาล ที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจาก
สังคม ภายใต้ระบบการบริหารการศึกษาท่ีมีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของชาติ 

๒. การจัดการศึกษามีอัตลักษณ์ขององค์กรที่ชัดเจน คือ ระบบการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่มุ่งเน้นชุมชน 

๓. บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพสูงทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้
ความสามารถทางการศึกษาและการพยาบาล และมีผลงานที่โดดเด่นใน
ระดับประเทศ 

๔. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานวัฒนธรรม และค่านิยมร่วม
ขององค์กรที่มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่พึ่งตนเองได้ 
 

มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับสากล  สู่ชุมชนสุขภาวะท่ียั่งยืน หมายถึง 
๑. เป็นกลไกที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตพยาบาล เพ่ือการดูแลสุขภาพ 

ของคนในชุมชน ประเทศและภูมิภาคอ่ืน 
๒. บัณฑิตและผู้ที่ได้รับการพัฒนา จากสถาบันมีความรู้  และปัญญาทางสุขภาพ  

มีความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือสุขภาวะในชุมชนอย่างแท้จริง 
      3.  วิทยาลัยสามารถสร้างบัณฑิต รองรับภารกิจยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
           กระทรวงสาธารณสุข และสภาพการณ์ด้านสุขภาพของชุมชน ประเทศและ 
           ภูมิภาคอ่ืนได้ 
      ๔.  ผู้ที่ผ่านระบบการศึกษาของวิทยาลัย มีอัตลักษณ์ และจิตวิญญาณ ในการบริการ 
           สุขภาพ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์   

 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

พันธกิจ (Mission) 
พันธกิจเป็นกรอบในการด าเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัย และภารกิจการ 

พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัยได้ก าหนดพันธกิจ ๔ พันธกิจ ดังนี้ 
๑. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  

           กรอบการด าเนินงานของพันธกิจ    การผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือรองรับระบบ 
สุขภาพของชุมชน ถือเป็นภารกิจหลักที่มีความส าคัญยิ่งในฐานะของการเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาท่ีเน้นการคัดเลือกคนจากชุมชน ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจากชุมชนในการร่วมจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท่ี
เน้นการเรียนการสอนเพื่อชุมชน ส่งผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้ ปัญญาทางสุขภาพและมีจิตบริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์ กลับไปรับใช้ชุมชน 

๒. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาพยาบาลและสุขภาพ 
                กรอบการด าเนินงานของพันธกิจ   การสร้างองค์ความรู้จะเป็นการศึกษา วิจัยและ 

พัฒนา สร้างนวัตกรรมทางด้านการจัดการศึกษา และการบริการสุขภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ระบบสุขภาพของท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันให้มีความพร้อม และมี
ศักยภาพสูงทางการวิจัยที่สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นในระดับประเทศ 

๓. บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม 
           กรอบการด าเนินงานของพันธกิจ  การบริการวิชาการด้านสุขภาพ ครอบคลุมถึง 

การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถที่เพียงพอต่อการรองรับความต้องการด้าน
สุขภาพของชุมชน สังคม และการให้บริการวิชาการ ด้านสุขภาพอ่ืนๆ เพ่ือน าพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ
จะเน้นที่การน าองค์ความรู้และปัญญาทางสุขภาพสู่องค์กรสุขภาพของท้องถิ่น และสู่ชุมชน เพ่ือเป็นกลไกที่
ส าคัญในการร่วมสร้างและพัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข มีภูมิคุ้มกันทางสุขภาพที่มีความพอเพียง และยั่งยืน 

๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กรอบการด าเนินงานของพันธกิจ   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจ 

ส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นวิทยาลัยจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอ่ืนๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟูอนุรักษ์สืบสานพัฒนาเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น 
 

กรอบแผนที่ยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒๕๕๙- ๒๕๖๓ 
 

ในการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ภายใต้กรอบแผนที่ 
ยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ที่ส าคัญ ๒ เป้าประสงค์ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ ๑  บัณฑิตและบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัย  
มีสมรรถนะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ 

เป้าประสงค์ ๒  วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหาร บริการ วิชาการ และเป็นที่พ่ึง 
ของชุมชน 



๒๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
ประเด็นยุทธศาสตร์เป็นประเด็นหลักท่ีส าคัญหรือเป็นวาระหลักในการพัฒนาตามกรอบ 

ของแผนยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาด้วยวิธีการทางยุทธศาสตร์สู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรม เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน 
                               สุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
 
เป้าประสงค์ (Goal)  
เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถแบ่งเป้าประสงค์ 

เป็น ๔  เป้าประสงค์หลัก โดยในแต่ละเป้าประสงค์ได้ก าหนดความมุ่งหมายในผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการเพ่ือเป็นแนวทางในการแปลงผลสัมฤทธิ์สู่การปฏิบั ติ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

เป้าประสงค์ที่  ๑   บัณฑิตและบุคลากรด้านสุขภาพท่ีได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัย มีสมรรถนะ 
                        เชิงวชิาชพี บนพ้ืนฐานการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และตอบสนอง 
                        ความต้องการของชุมชน 
เป้าประสงค์ที่  ๒   วิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่  ๓   วิทยาลัยมีองค์ความรู้และนวตกรรม ที่ตอบสนองระบบสุขภาพและชุมชน 
เป้าประสงค์ที่  ๔   วิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน

สุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
กลยุทธ์  (Strategic) 
 กลยุทธ์  เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่มีการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) 

สามารถใช้เป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย ๑๑  กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  
๒. เพ่ิมปริมาณอาจารย์และคุณวุฒิให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ   
๓. พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพ  
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพทั้งใน

และต่างประเทศ   
๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการก ากับ

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๖. ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 



๒๗ 

๗. ยกระดับสถาบันให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม 
๘. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเน้นชุมชน 
๙. สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ 

๑๐. พัฒนากระบวนการจัดอบรมบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ 
๑๑ เร่งรัดพัฒนาระบบการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 

 
ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ วิทยาลัยได้ก าหนดแนวปฏิบัติตามหลักการ 

Balanced  Scorecard  ดังนี้ 
 

กลยุทธ์มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ (Financial Perspective) 
กลยุทธ์ที ่๖  ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของภาค 
                ตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลยุทธ์ที่ ๘  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเน้นชุมชน 
 

กลยุทธ์มิติลูกค้า (Customer Perspective) 
กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ 
               ทั้งในและต่างประเทศ   
กลยุทธ์ที่ ๗  ยกระดับสถาบันให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๙  สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ 
 

กลยุทธ์มิติกระบวนการภายใน (Internal Perspective)  
กลยุทธ์ที ่๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  
กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนากระบวนการจัดอบรมบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่๑๑  เร่งรัดพัฒนาการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 
 
 

กลยุทธ์มิติการพัฒนาองค์กร (Learning and growth Perspective) 
กลยุทธ์ที่ ๒  เพ่ิมปริมาณอาจารย์และคุณวุฒิให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ   
กลยุทธ์ที ่๓  พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงาน   
               ให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๕  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการก ากับ 
               ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
                       



๓๐ 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์  (Road  Map) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  : เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล    มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพ่ือชุมชน 
 
เป้าประสงค์หลกัที่ ๑  บัณฑติและบุคลากรด้านสุขภาพทีไ่ด้รับการพัฒนาจากวิทยาลัย มี
สมรรถนะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ 

เป้าประสงค์หลกัที่ 2  วิทยาลัยมคีวามเข้มแข็งในการบรหิาร บริการ วิชาการ และเป็นท่ี
พึ่งของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน
สุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาวิทยาลยัให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างองค์ความรู้และ 
นวตกรรม เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือ
ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพของ
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ   

 
เป้าประสงค์ที่ 1 บัณฑิตและบุคลากรด้านสุขภาพที่
ได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัย มีสมรรถนะเชิง
วิชาชีพ บนพื้นฐานการดูแลด้วยหวัใจความเป็น
มนุษย์และตอบสนองความ ตอ้งการของชุมชนการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความ
ต้องการของชุมชน 

เป้าประสงค์ที่ 2การวิทยาลัยมีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 3  วิทยาลัยมอีงค์ความรู้และนว
ตกรรม ที่ตอบ 
สนองระบบสุขภาพและชุมชน 
 

เป้าประสงค์ที่ 4  วิทยาลัยเป็นศูนยก์ลางความ
ร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนดา้นสุขภาพ
ของภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
สุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 

กลยุทธ์ที่ 1     เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
การศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๘      ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
และเน้นชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๒      เพิ่มปริมาณอาจารย์และคุณวุฒิ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๓      พัฒนาขีดความ 
สามารถของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๕  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการและการก ากับ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ ๗   
   ยกระดับสถาบันให้เป็นหนว่ยงานต้นแบบด้าน
คุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑๑     เร่งรัดพัฒนาการบริหารการ
วิจัย/องค์ความรู ้

 

กลยุทธ์ที่ ๔    เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยาย
เครือข่ายความร่วมมอืด้านวิชาการและวิชาชีพทั้ง
ในและต่างประเทศ  
 กลยุทธ์ที ่๖ ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศให้มี
ความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งทางวิชาการของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลยุทธ์ที่ ๙   
    สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่
ตอบสนองความต้องการด้านสขุภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑๐  
   พัฒนากระบวนการจัดอบรมบุคลากรด้าน
สุขภาพให้มีคุณภาพ 
 

 



๓๑ 

แผนที่กลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 1  บัณฑิตและบุคลากรด้านสุขภาพทีไ่ด้รับ
การพัฒนาจากวิทยาลัย มีสมรรถนะท่ีพึงประสงค์สอดคล้อง
กับความต้องการของระบบสุขภาพ 

เป้าประสงค์ 2   วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหาร 
บริการ วิชาการ และเป็นที่พ่ึงของชุมชน 
 

กลยุทธ์ที ่7  ยกระดับสถาบันให้
เป็นหน่วยงาน ต้นแบบ 
ด้านคุณธรรม 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  เร่งรดัพัฒนาการบริหาร
การวิจัย/องค์ความรู ้

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
การศึกษา ให้ได้คณุภาพมาตรฐาน  
 

กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยาย 
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่  ๕  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการและการก ากับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล    มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อชุมชน 
สู่ชุมชนสุข ภาวะที่ยั่งยืน 

ล 
     สูชุ่มชนสุข ภาวะที่ยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

เป้าประสงค์หลัก 
(Goal) 

มุมมองด้านประสิทธิผล
ทางยุทธศาสตร์ 
(Financial Perspective) 

มุมมองด้านคุณภาพ 
การบริการ 
(Customer Perspective) 

มุมมองด้าน 
การปฏิบัติราชการ 
(Internal Process  
Perspective) 

มุมมองด้าน 
การพัฒนาองค์กร 
(Learning and 
Growth  
Perspective) 

กลยุทธ์ที่ ๒  เพิ่มปริมาณอาจารยแ์ละคณุวุฒิ 
 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ   

กลยุทธ์ที ่๖ ส่งเสรมิศูนย์ความเปน็เลิศ 
ให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เฉียงเหนือ 
 

กลยุทธ์ที่ ๘ ผลิตบณัฑติให้มีคณุภาพ 
มาตรฐาน และเน้นชุมชน 
 

กลยุทธ์ที่ ๙  สร้างและพัฒนาหลกัสูตร 
การอบรมที่ตอบสนองความต้องการ
ด้านสุขภาพ 

 
การเข้า 
                สู่ประชาคมอาเซียน   
 

ประเด็น   
ยุทธศาสตร ์

 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติและ
พัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาวิทยาลัย
ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างองค์
ความรู้และนวตกรรม เพื่อตอบสนอง
ระบบสุขภาพ 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นศูนย์กลาง
ความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนากระบวนการจัด
อบรมบุคลากรด้านสุขภาพใหม้ีคณุภาพ 

 



๓๒ 
 

เพ่ือเป็นการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดแนวทางและการวัด 
ของกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  
  มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- คุณวุฒิปริญญาเอก  
- ผลงานทางวิชาการ 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร และการติดตาม ก ากับ ให้มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4. พัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
    โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑.  คุณภาพอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
1.1  ร้อยละผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 
อย่างน้อย
ร้อยละ 20 

 
อย่างน้อย
ร้อยละ 

20 

 
อย่างน้อย
ร้อยละ 

20 

 
อย่างน้อย
ร้อยละ 

20 

 
อย่างน้อย
ร้อยละ 

20 

 
อย่างน้อย
ร้อยละ 

20 

1.2 ร้อยละอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

≥ ร้อยละ 25 ≥ ร้อยละ 
12.5 

≥ ร้อยละ 
12.5 

≥ ร้อยละ 
25 

≥ ร้อยละ 
25 

≥ ร้อยละ 
25 
 

๑. 2.  ร้อยละของผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

๒.  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

๓. กระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามวงรอบการ
ประเมินหลักสูตร   
เกณฑ์  
  ๓.1 มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตรและ  

มีการ
ด าเนินงาน
ครบ 5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน
ครบ 3 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน
ครบ 4 ข้อ 

 

มีการ
ด าเนินงาน
ครบ 4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน
ครบ 4 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน
ครบ 5 ข้อ 



 ๓๓ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๒  เพิ่มปริมาณอาจารย์และคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ   

   มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. พัฒนาระบบการบริหารอาจารย์  : การสรรหาอาจารย์และการธ ารงรักษาอาจารย์ 
๒.  พัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ 

          ๒.๑. วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :
อ.ประจ าหลักสูตร และ อาจารย์ประจ า 
            ๒.๒. ส่งเสริมสนับสนุนและเพ่ิมแนวทางพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ ให้ได้ตามแผน 
(เช่นพัฒนาด้านภาษา  การสนับสนุนด้านงบประมาณ เวลา และการประสานความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา) 

๓. พัฒนาระบบ ก ากับ ติดตาม อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ เพ่ือหาแนวทางส่งเสริม สนับสนุน 
และช่วยเหลือ ให้กลับมาตามแผนที่ก าหนด 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ข้อเสนอแนะจากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา มา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพมากขึ้น 
  3.2 มีการจัดท าและ
เสนอร่างหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 
   3.3 เสนอหลักสูตรต่อ
สภาการพยาบาลเพ่ือ
การรับรองหลักสูตร  
   3.4 มีการน าหลักสูตร
ไปใช้ในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   3.5 มีการก ากับ 
ติดตามและประเมินผล
หลักสูตร ให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบของการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

      



 ๓๔ 

 
 
     โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
                 ให้มีประสิทธิภาพ 

   มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 
   ๑.  วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาอาจารย์ตามระดับความเชี่ยวชาญ เพ่ือวางแผนพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ  ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และด้านผลงานวิชาการ 

๒.  ก าหนดระดับความเชี่ยวชาญของอาจารย์รายบุคคล โดยจัดท า Road Map เป็นขั้นๆ  
(มีกิจกรรมที่สงเสริมความก้าวหน้าด้านต าแหน่ง ฯ ) 
๓.  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร ที่มีสมรรถนะความเชี่ยวชาญ ให้มีความโดดเด่น 
๔.  พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานแบบ  Multiple   

Function  และแบบ  Matrix ภายใต้โครงสร้างขององค์กร 
๕. ปรับระบบการติดตาม ประเมินผลงาน และสมรรถนะของอาจารย์และบุคลากรสาย 

สนับสนุนให้สอดคล้องกับขีดความสามารถและสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

4. อัตราส่วนจ านวน
อาจารย์พยาบาลประจ า
ต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (Full Time 
Equivalent Student  
: FTES )  เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
  

ไม่เกิน 1 : 6 1 : 7 1 : 7 1 : 6  1 : 6 1 : 6 

5.ร้อยละของอาจารย์ที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
(ปัจจุบัน =ร้อยละ 
6.06) 
 

≥ร้อยละ ๒๐ ≥ร้อยละ  
8 

≥ร้อยละ 
10 

≥ร้อยละ 
12 

≥ร้อยละ 
15 

  

≥ร้อยละ 
20 



 ๓๕ 

      โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๔  เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งใน 
                 และต่างประเทศ   

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 
1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการ 
2. ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีจากความร่วมมือการด าเนินงานของเครือข่าย 

-ด้านการเรียนการสอน  
-ด้านการวิจัย  
-ด้านการบริการวิชาการ 

3.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 

   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

6. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนา 
   6.1 ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  
 
   6.2 ความเชี่ยวชาญ 
เชิงวิชาชีพ 
 
   6.3 การวัดและประเมินผล 
 

 
 
≥ร้อยละ 95 
 
 

 
 

≥ร้อยละ 
80 

 
 

≥ร้อยละ 
85 

 
 
≥ร้อย
ละ 90 

 
 
≥ร้อย
ละ 95 

 
 
≥ร้อย
ละ 95 

≥ร้อยละ 95 
 
 
≥ร้อยละ 95 

≥ร้อยละ 
80 

 
≥ร้อยละ 

80 

≥ร้อยละ 
85 

 
≥ร้อยละ 

85 
 

≥ร้อย
ละ 90 
 
≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 95 
 
≥ร้อย
ละ 95 

≥ร้อย
ละ 95 
 
≥ร้อย
ละ 95 

7. ผลการน าความรู้จากการ
พัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้ดีขึ้น  
(ดูจาก : รายงานผลการ
ด าเนินงานของตนเอง โดยมี
ผู้บริหารระดับต้นรับรอง
ผลงาน ) 

≥ร้อยละ 95 ≥ร้อยละ 
80 

≥ร้อยละ 
85 

 

≥ร้อย
ละ 90 

≥ร้อย
ละ 95 

≥ร้อย
ละ 95 



 ๓๖ 

โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๕     เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการและการก ากับ 
                   ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 
๑. ก าหนดงานหลักที่จะต้องก ากับติดตาม 
๒. ทบทวนระบบและกลไกการก ากับ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานที่เป็น

กิจกรรมหลักของวิทยาลัย 
๓. พัฒนาระบบและกลไกการก ากับติดตาม 
๔. มีผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลของแต่ละกิจกรรมในระบบงาน 
๕.  มีการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม 
6.  พัฒนาระบบการเตือน เมื่อผู้รับผิดชอบ ไม่ด าเนินการลงข้อมูล ตามระบบที่ก าหนด 
7.  บูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ากับการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

8. มีศูนย์การเรียนรู้ร่วมกับ
เครือข่าย 
 

อย่างน้อย 
2 พ้ืนที่ 

- - 1 - 1 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ด าเนินงานร่วมกับเครือข่าย 
 

อย่างน้อย 
5 เรื่อง 

1 เรื่อง/
ปี 

1 เรื่อง/
ปี 

1 เรื่อง/
ปี 

1 เรื่อง/
ปี 

1 เรื่อง/
ปี 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

10. มีการบันทึก
ข้อมูลในฐานข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน
ทุกฐาน 
 

ด าเนินการ 
ครบทุกฐาน 
และสมบูรณ์ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ด าเนินการ
ครบทุก
ฐานและ
สมบูรณ์ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ด าเนินการ
ครบทุก
ฐานและ
สมบูรณ์ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ด าเนินการ
ครบทุก
ฐานและ
สมบูรณ์ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ด าเนินการ
ครบทุก
ฐานและ
สมบูรณ์ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ด าเนินการ
ครบทุก
ฐานและ
สมบูรณ์ 
ร้อยละ 
๑๐๐ 



 ๓๗ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๖   ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศให้มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งทางวิชาการของภาค 
                 ตะวันออกเฉียงเหนือ 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 
   ๑. พัฒนาการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ ร่วมกับเครือข่ายผู้สูงอายุและภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุตามแผน 
๓. พัฒนาระบบและกลไกการก ากับติดตามและประเมินผล 
๔. พัฒนาคลังความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี ด้านผู้สูงอายุ 
๕. ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีด้านผู้สูงอายุไปใช้ในชุมชนของ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๖. สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวสู่ความยั่งยืน 
7. พัฒนาฐานข้อมูลด้านผู้สูงอายุ 

 
    โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

11.  มีการใช้
ระบบสารสนเทศ
จากฐานข้อมูลใน
การบริหารจัดการ 
ครอบคลุมทุกพันธ
กิจ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ80 ร้อยละ85 ร้อยละ90 ร้อยละ๙๕ ร้อยละ
100 

12. มีระบบ
ฐานข้อมูลก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานของ
กิจกรรมหลักที่
ส าคัญ  

ครบทุก
กิจกรรม 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๖๐ 

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

13. ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านผู้สูงอายุ   

อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐  
(เกณฑ์ ตาม 
สบช.) 

๘๐ 
 

๘๕ ๘๕ ๙๐ ๙๐ 



 ๓๘ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๗    ยกระดับสถาบันให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 
   ๑.  ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณธรรมขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดับ 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรโดยใช้กระบวนการมี 
ส่วนร่วม (ข้ันตอนการท างาน  มีผู้รับผิดชอบ มีการก าหนดพฤติกรรม มาตรฐานทางจริยธรรม ตัวบ่งชี้
พฤติกรรมจริยธรรม มีการติดตามก ากับติดตาม) 

๓. พัฒนาระบบการท างานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศกัลยาณมิตร ที่เอ้ือต่อการ 
พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

๔. ส่งเสริมสนับสนุน ให้บุคลากรปฏิบัติตามพฤติกรรมบ่งชี้คุณธรรม พร้อมการน้อมน า 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

๕. มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
๖. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม  

   ๗. มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานเกิดประโยชน์ต่อบุคคลและสถาบันชัดเจน 
 
 

โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

14. มีคลังความรู้หรือแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านผู้สูงอายุ 
 

อย่างน้อย  
5 เรื่อง 

1 1 1 1 1 

๑5. มีศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ผู้สูงอายุ  
 

อย่างน้อย 
2 ศูนย ์

- - 1 - 1 

16. มีโครงการ/กิจกรรม  
ที่ด าเนินการ ในระดับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อย่างน้อย 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

- 1 - 1 - 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๑7. ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
องค์กร 

ด าเนิน 
การได้ 
๕ ข้อ 

ด าเนิน 
การได้ 
๕ ข้อ 

ด าเนิน 
การได้ 
๕ ข้อ 

ด าเนิน 
การได้ 
๕ข้อ 

ด าเนิน 
การได้ 
๕ ข้อ 

ด าเนิน 
การได้ 
๕ ข้อ 



 ๓๙ 

 
 
กลยุทธ์ที่  ๘  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเน้นชุมชน 
            มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 

 1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน /รูปแบบ /นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน /การบูรณา
การกับพันธกิจของวิทยาลัย และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามสภาพจริง /เน้นชุมชนเป็น
ฐาน ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
           2. เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาทุกชั้นปีทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิต และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
           3.  เสริมสร้างสมรรถนะและเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนส าเร็จการศึกษา 

  
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

เกณฑ์  
 ๑. มีระบบและกลไกการ
พัฒนาด้านหน่วยงาน
คุณธรรมของวิทยาลัย โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากร 
  ๒. มีการจัดท าแผน
เสริมสร้าง/พัฒนาหน่วยงาน
คุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓. บุคลากรมีการปฏิบัติตาม
แผนเสริมสร้าง/พัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม ที่ก าหนด 
  ๔. มีผลลัพธ์การด าเนินการ
ตามแผนเสริมสร้าง/พัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม  
 ๕. มีการประเมินผลและ
ปรับปรุง แผนเสริมสร้าง/
พัฒนาหน่วยงานคุณธรรม 

      



 ๔๐ 

      โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

18 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีผล
การประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ในระดับดี
ขึ้นไป 
 

อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

อย่าง
น้อยร้อย
ละ 80 

อย่าง
น้อยร้อย
ละ 80 

อย่าง
น้อย

ร้อยละ 
80 

อย่าง
น้อย

ร้อยละ 
80 

อย่าง
น้อย

ร้อยละ 
80 

19. ร้อยละของผลการ
ประเมินบัณฑิต อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
19.1 อัตลักษณ์บัณฑิต 
 
19.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค ์ 

 
 
 

อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๕ 

 
อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๕ 

 
 
 

๘๐ 

 
 
 

๘๕ 

 
 
 

๙๐ 

 
 
 

๙๕ 

 
 
 

๙๕ 

 
๘๐ 

 
๘๕ 

 
๙๐ 

 
๙๕ 

 
๙๕ 

20. จ านวนรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ชุมชน 

อย่างน้อย  
10  รายวิชา 

อย่าง
น้อย 
10  

รายวิชา 

อย่าง
น้อย 
10  

รายวิชา 

อย่าง
น้อย 
10  

รายวิชา 

อย่าง
น้อย 
10  

รายวิชา 

อย่าง
น้อย 
10  

รายวิชา 
 

21. ร้อยละของผลการสอบ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ในครั้งแรก    
 

≥ร้อยละ ๘๕ ≥ร้อยละ 
70 

≥ร้อยละ 
7๕ 

≥ร้อย
ละ ๘๐ 

≥ร้อย
ละ ๘๕ 

≥ร้อย
ละ ๘๕ 



 ๔๑ 

กลยุทธ์ที่ ๙  สร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ 
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 

  ๑. ก าหนดชุมชน/หน่วยงาน เป้าหมายในการด าเนินงาน 
๒. ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
๓. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง    
๔. มีการน าหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร 

   ๕. มีการติดตาม ก ากับและประเมินผลการใช้หลักสูตร และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๐  พัฒนากระบวนการจัดอบรมบุคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพ 

 มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 
๑. ทบทวน วิเคราะห์และประเมินผล ระบบและกลไก การจัดการอบรม เพ่ือน าไปพัฒนา 
๒. พัฒนากระบวนการฝึกอบรม ให้มีความเป็นมืออาชีพ   

   3.  พัฒนาอาจารย์และสร้างเครือข่ายวิทยากร ให้มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ให้
ครบทุกสาขาตามความต้องการ 
            4.  จัดท าฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์และบุคลากรให้ครบทุกสาขา 
                    5.  มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลกระบวนการอบรม และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
            6.  ประเมินผลความส าเร็จของการจัดอบรมและผลระยะยาว 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

22. จ านวนหลักสูตรที่
ตอบสนองความต้องการ
ด้านสุขภาพ 
 

≥ 3 
หลักสูตร/ปี 

๓ 
 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

๓ 
 
 

๓ 
 
 

23. ร้อยละของผู้ที่ได้รับ
การพัฒนาตามหลักสูตร
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

อย่างน้อย
ร้อยละ 90 

 

อย่าง
น้อยร้อย
ละ 90 

อย่าง
น้อยร้อย
ละ 90 

อย่าง
น้อย
ร้อยละ 
90 

อย่าง
น้อย
ร้อยละ 
90 

อย่าง
น้อย
ร้อยละ 
90 



 ๔๒ 

โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๑  เร่งรัดพัฒนาการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 
  ๑. ก าหนดนโยบายและทิศทาง การวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การวิจัยของประเทศ  

๒. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย /การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
๓. สร้างเครือข่ายการวิจัย เชื่อมโยงกับสถาบันอื่นๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

   ๔. สร้างชุมชนนักวิจัย/นักปฏิบัติ ที่มีความเชี่ยวชาญ 
5. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

  
โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

24. ค่าเฉลี่ยสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
สุขภาพภายหลังที่ได้รับการ
พัฒนาจากวิทยาลัย  
 

ค่าเฉลี่ย 
≥ ๔.20 

 

≥ ๔.๐0 ≥ ๔.05 ≥ ๔.๑๐ 
 
 

≥ ๔.1๕ 
 
 

≥ ๔.2๐ 
 
 

25. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรมต่อการ
จัดการอบรม  
 

ค่าเฉลี่ย 
≥ ๔.51 

 

≥ ๔.๐0 ≥ ๔.15 ≥ ๔.25 
 
 

≥ ๔.35 
 
 

≥ ๔.51 
 

26. ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาสู่แนวปฏิบัติที่ดี 

ด าเนินการ
ครบ 5
ขั้นตอน 

3 3 4 4 5 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

27. มีผลงานวิจัย/
องค์ความรู้   
 27.1 จ านวน
ผลงานวิจัย 
 

จ านวน 
อย่างน้อย 
-ร้อยละ20
ของจ านวน
อาจารย์/ปี  

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 

 
 

20 



 ๔๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

 27.2 จ านวนผลงาน
วิชาการ  
(หนังสือ/ต ารา) 

-ร้อยละ10
ของจ านวน
อาจารย์/ปี 

10 10 10 10 10 

28.มีผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ ได้รับการ
เผยแพร่ 
28.1 ในระดับชาติ 
 
 
28.2 ในระดับ
นานาชาติ 
 

จ านวน 
อย่างน้อย 

 
-ร้อยละ20
ของจ านวน
อาจารย์/ปี 

 
 
 

20 

 
 
 

20 

 
 
 

20 

 
 
 

20 

 
 
 

20 

1 เรื่อง/ปี 1 1 1 1 1 

29. มีแนวปฏิบัติที่ดี
ในการบริหาร
งานวิจัย/องค์ความรู้ 
 

ด าเนินการ
ครบ 5
ขั้นตอน 

3 3 4 4 5 



 ๔๔ 

บทที่ ๓ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย  (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ไปสู่การปฏิบัติเป็นการ
ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพที่ตอบความต้องการของชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรม เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้าน 
                               สุขภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
 
ในการนี้วิทยาลัยได้ก าหนดแผนงาน เพ่ือเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

จ านวน  ๘  แผนงาน  ดังนี้ 
แผนงานที่ ๑. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาและการผลิตบัณฑิต 
แผนงานที่ ๒. พัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
แผนงานที่ ๓. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 
แผนงานที่ ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
แผนงานที่ ๕. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง 
แผนงานที่ ๖. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม 
แผนงานที่ ๗. พัฒนาระบบการบริการวิชาการด้านสุขภาพ 
แผนงานที่ ๘. พัฒนาระบบการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 
 
ทั้งนี้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วยรายละเอียดของพันธกิจ แผนงาน  โครงการ  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ รวมจ านวนทั้งสิ้น  จ านวน ๑๘  โครงการ  รายละเอียด
ดังตารางที่ ๓.๑.   และยังได้ก าหนดโครงการเร่งด่วน (Flagship) ที่ส าคัญ เร่งด่วน เพ่ือเป็นวาระในการ
พัฒนาเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  จ านวน ๕  โครงการ  ได้แก่ 
             ๑.  โครงการส่งเสริมการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน 
        ๒.  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ และตอบสนองความต้องการ
ระบบสุขภาพของชุมชน 
              ๓.  โครงการพัฒนาการบริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 
              4.  โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
              5.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               
 
 
 



๔๕ 
 

ตารางท่ี ๓.๑ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
พันธกิจ กลยุทธ์,  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๑.  การผลิต
และพัฒนา
ก าลังคนด้าน
สุขภาพที่ตอบ
ความต้องการ
ของชุมชน 
 

พันธกิจที่ ๑ 
ด้านการผลิต
บัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑.  
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษาให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน  
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 1.   
คุณภาพอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
1.1  ผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์
มาตรฐาน อย่างน้อย
ร้อยละ 20 
1.2 คุณวุฒิอาจารย์
ปริญญาเอก  
≥ ร้อยละ 25 

มาตรการ 
1. พัฒนา
คุณภาพอาจารย์
ประจ าหลักสูตร
ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
-คุณวุฒิปริญญา
เอก  
- ผลงานทาง
วิชาการ 
 

แผนงานที่ 
๑. พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
การศึกษา
และการผลิต
บัณฑิต 
 

โครงการที่ 1. โครงการ
พัฒนาการบริหารหลักสูตร
ให้ได้มาตรฐาน 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑ ระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรที่ปรับปรุงจากผล
การประเมินและด าเนินการ
ตามระบบกลไกท่ีก าหนด 
๒ มีการก ากับ ติดตาม
ด าเนินการตามระบบกลไกที่
ก าหนด 
๓ ร้อยละตัวชี้วัดของการ
บริหารหลักสูตร มีผลการ
ด าเนินงานเพิ่มข้ึน อย่างน้อย
ร้อยละ 30 
4. มีร่างหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 

251,
650    

252,
000 

253,
000 

254,
000 

255,
000 

1265, 
650 

กลุ่ม
วิชาการ 



๔๖ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

  ตัวช้ีวัดที ่2. 
ผลการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ร้อยละ 100 
 
ตัวช้ีวัดที ่๓. 
๓.กระบวนการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามวงรอบการ
ประเมินหลักสูตร    
ด าเนินงานครบ 5 ข้อ 

2.พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารหลักสูตร 
และการติดตาม 
ก ากับ ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
3. พัฒนาระบบ
การวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 โครงการที่  2.  โครงการ
พัฒนาเครื่องมือและแบบ
ประเมินเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1.มีระบบและกลไกการการ
วัดและประเมินผลที่ปรับปรุง
จากผลการประเมินและ
ด าเนินการตามระบบ 

 
2.ระดับความส าเร็จของการ
สร้างเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้ถึงการทดลองใช้
เครื่องมือ 
 

497,
50 

510
000 

520
000 

530
000 

540
00๐ 

2,๑49, 
75๐ 

กลุ่ม
วิชาการ 

   4. พัฒนาการ
ด าเนินงาน
หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน

 โครงการที่  ๓ 
  โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้ได้

๔๖๑,
๐๐๐ 

๔๘๐,
๐๐๐ 

๕๐๐,
๐๐๐ 

๕๓๐,
๐๐๐ 

๕๕๐,
๐๐๐ 

๒,๕๒๑, 
๐๐๐ 

กลุ่ม
ยุทธ 

ศาสตร์
และ



๔๗ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

คุณภาพและมาตรฐาน 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
  เพ่ือพัฒนาระบบบริหาร
องค์กรโดยใช้ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
 

พัฒนา
คุณภาพ 

     โครงการที่   ๔ 
  โครงการเทคนิคการบริหาร
หลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารหลักสูตรเพิ่มข้ึน 
2.มีผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบ 
การก ากับมาตรฐาน 
3. มีระบบและกลไกในการ

๔๐, 
๙๐๐ 

๔๓, 
๐๐๐ 

๔๕, 
๐๐๐ 

๔๘, 
๐๐๐ 

๕๐, 
๐๐๐ 

๒๒๖, 
๙๐๐ 

กลุ่ม
ยุทธ 

ศาสตร์
และ

พัฒนา
คุณภาพ 



๔๘ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

บริหารจัดการหลักสูตรและ
ด าเนินการตามระบบ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๒   การ
พัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 
 

พันธกิจที่ ๕ 
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒   
 เพิ่มปริมาณอาจารย์
และคุณวุฒิ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ   
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 4.  
อัตราส่วนจ านวน
อาจารย์พยาบาล
ประจ าต่อนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่า (Full 
Time Equivalent 
Student : FTES ) 
เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานวิชาชีพ 
ไม่เกิน 1 : 6 

 

มาตรการ 
๑.พัฒนาระบบ
การบริหาร
อาจารย์  : การ
สรรหาอาจารย์
และการธ ารง
รักษาอาจารย์ 
๒.  พัฒนาระบบ
การพัฒนา
อาจารย์ 
  ๒.๑. วิเคราะห์
และวางแผน
พัฒนาคุณวุฒิของ
อาจารย์ให้เป็นไป 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 

แผนงานที่ 
๒. พัฒนา
ระบบการ
บริหารและ
พัฒนา
บุคลากร 
 

โครงการที่  5. โครงการ
ยกระดับคุณภาพการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาเพ่ือพัฒนาคุณวุฒิ
ให้สูงขึ้น 
ร้อยละ 100   
2. ระดับความพึงพอใจของ
การเข้าร่วมโครงการ ระดับดี
ขึ้นไป ≥ 4 
 
 
 
 

๒๑๗
๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓๐
๐๐๐ 

๒๕๐
๐๐๐ 

๒๘๐
๐๐๐ 

๓๐๐
๐๐๐ 

๑,๒๗๗, 
๐๐๐ 

กลุ่ม
ยุทธ 

ศาสตร์
และ

พัฒนา
คุณภาพ 



๔๙ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

  ตัวช้ีวัด 5. 
ร้อยละของอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 
(ปัจจุบัน =ร้อยละ 
6.06)  ≥ร้อยละ ๒๐ 

  ๒.๒. ส่งเสริม
สนับสนุนและเพ่ิม
แนวทางพัฒนา
คุณวุฒิของ
อาจารย์ ให้ได้
ตามแผน  
๓. พัฒนาระบบ 
ก ากับ ติดตาม 
อาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ เพ่ือหา
แนวทางส่งเสริม 
สนับสนุน 
และช่วยเหลือ ให้
กลับมาตามแผนที่
ก าหนด 
 
 

 โครงการที่   ๖ 
โครงการพัฒนาระบบการ
สรรหาบุคลากร 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. มีระบบกลไกในการสรรหา
อาจารย์ 
2. มีอาจารย์เพ่ิมขึ้น อย่าง
น้อยร้อยละ 5 
 

๒๓๖,
160 

๒๕๐
๐๐๐ 

๒๘๐
๐๐๐ 

๓๐๐
๐๐๐ 

๓๒๐,
๐๐๐ 

1,386, 
160 

กลุ่ม 
งาน 

บริหาร
ทั่วไป 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๒. การพัฒนา
วิทยาลัยให้

พันธกิจที่ ๕ 
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

กลยุทธ์ที่ ๓   
 พัฒนาขีด
ความสามารถของ
อาจารย์และบุคลากร

มาตรการ 
๑.  วิเคราะห์และ
วางแผนพัฒนา
อาจารย์ตาม

แผนงานที่ 
๒. พัฒนา
ระบบการ
บริหารและ

โครงการที่  ๗  
 โครงการเสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของอาจารย์

๙๐๗,
๘๕๐ 

๙๒๐,
๐๐๐ 

๙๕๐,
๐๐๐ 

๙๘๐,
๐๐๐ 

๑,๐๐
๐,๐๐

๐ 

๔,๗๕๗, 
๘๕๐ 

กลุ่ม
ยุทธ 

ศาสตร์
และ



๕๐ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 
 

สายสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน ให้มี 
ประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 6.  
   ร้อยละของอาจารย์
ที่ได้รับการพัฒนา 
   6.1 ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ≥ร้อยละ 95 
   6.2 ความเชี่ยวชาญ 
เชิงวิชาชีพ ≥ร้อยละ 
95 
 
   6.3 การวัดและ
ประเมินผล≥ร้อยละ
95  

ระดับความ
เชี่ยวชาญ เพ่ือ
วางแผนพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ  
ตามศตวรรษที่ 
๒๑ และด้าน
ผลงานวิชาการ 
 
๒.  ก าหนดระดับ
ความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์
รายบุคคล โดย
จัดท า Road 
Map เป็นขั้นๆ  
 
 
 

พัฒนา
บุคลากร 
 

ตามศตวรรษที่ 21 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑.เพ่ือพัฒนาขีดความสามรถ
ของอาจารย์ในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพและ 
โดดเด่น 
2.เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ตามสาขาวิชาชีพ 

พัฒนา
คุณภาพ 



๕๑ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

  ตัวช้ีวัดที่ ๗.  
 ผลการน าความรู้จาก
การพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้ดีขึ้น  
(ดูจาก :รายงานผลการ
ด าเนินงานของตนเอง 
โดยมีผู้บริหารระดับต้น
รับรองผลงาน )  
≥ร้อยละ 95 

๓.  ส่งเสริม
สนับสนุนให้
บุคลากร ที่มี
สมรรถนะความ
เชี่ยวชาญ ให้มี
ความโดดเด่น 
๔.  พัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนให้
สามารถ
ปฏิบัติงานแบบ  
Multiple   
Function  และ
แบบ  Matrix 
ภายใต้โครงสร้าง
ขององค์กร 
๕.ปรับระบบการ
ติดตาม 
ประเมินผลงาน 
และสมรรถนะ

 โครงการที่   ๘ 
โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคคลากร
สายสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑.เพ่ือพัฒนายกระดับ
คุณภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพและ 
โดดเด่น 
2.เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรสายสนับสนุนใน
การปฏิบัติงาน 
 

๒๖1,
๐50 

๒๘๐
๐๐๐ 

๓๐๐
๐๐๐ 

๓๒๐,
๐๐๐ 

๓๕๐,
๐๐๐ 

๑,๕๑๑, 
๐๕๐ 

กลุ่ม
ยุทธ 

ศาสตร์
และ

พัฒนา
คุณภาพ 



๕๒ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ของอาจารย์และ
บุคลากรสาย 
สนับสนุนให้
สอดคล้องกับขีด
ความสามารถ
และสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน 
 

ม-ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๔.  การเป็น
ศูนย์กลาง
ความร่วมมือ
ในการผลิต
และพัฒนา
ก าลังคนด้าน
สุขภาพของ        
ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ       

พันธกิจที่ ๓ 
ด้านการ
บริการ
วิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔     
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งและขยาย
เครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวิชาการและ
วิชาชีพ ทั้งใน                 
และต่างประเทศ  
 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 8.  
มีศูนย์การเรียนรู้
ร่วมกับเครือข่าย 
อย่างน้อย 2 พ้ืนที่ 
 

มาตรการ 
1.วิเคราะห์จุด
แข็งและจุดที่ควร
พัฒนาของการ
ด าเนินงาน
ร่วมกับเครือข่าย
เดิม เพื่อวางแผน
พัฒนาให้เข็มแข็ง
ตามบริบทของแต่
ละเครือข่าย 
2.  แสวงหาและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ

แผนงานที่ 
๓. พัฒนา
เครือข่าย
ความร่วมมือ
ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 
 

โครงการที่ 9  โครงการ
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือกับเครือข่ายใน
ต่างประเทศ  
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. มีพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการและ
วิชาชีพกับสถาบันการศึกษา
ในต่างประเทศ 
อย่างน้อย ๑ สถาบัน  
 

๒. มีโครงการวิจัยร่วมกับ

1,20
6,82

0 

1,25
0,00

0 

1,30
0,00
0 

1,35
0,00
0 

1,40
0,00
0 

6,506,
820 

กลุ่มวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 



๕๓ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ตัวช้ีวัดที่ 9.  
มีแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ด าเนินงานร่วมกับ
เครือข่าย  อย่างน้อย 
5 เรื่อง 
 

เครือข่าย 
ความร่วมมือ
เพ่ิมข้ึน 
3. บูรณาการการ
จัดการเรียนการ
สอน การวิจัย 
และการบริการ
วิชาการร่วมกับ
เครือข่าย 
4. ส่งเสริมให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดี
จากความร่วมมือ
การด าเนินงาน
ของเครือข่าย 

สถาบันในต่างประเทศอย่าง
น้อย ๑ เรื่อง  

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๒. การพัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 
 

พันธกิจที่ ๕ 
ด้านการ
บริหาร
จัดการ 

กลยุทธ์ที่ ๕     
   เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการและการ
ก ากับติดตาม                  
ประเมินผลการปฏิบัติ 

มาตรการ 
1.ทบทวนและ
ประเมินผลระบบ
ฐานข้อมูลในการ 
บริหารจัดการ  
2.ทบทวนระบบ
และกลไกการ

แผนงานที่ 
๔. พัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เพ่ือการ
บริหาร

โครงการที่   10 
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล การปฏิบัติงาน 
โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

๖๘,๐
๐๐ 

๗๐, 
๐๐๐ 

๗๒, 
๐๐๐ 

๗๔, 
๐๐๐ 

75, 
๐๐๐ 

๓๕๙, 
๐๐๐ 

กลุ่ม
ยุทธ 

ศาสตร์
และ

พัฒนา
คุณ 
ภาพ 



๕๔ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 10.  
 มีการบันทึกข้อมูลใน
ฐานข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันทุกฐาน ครบ 
ร้อยละ 100 
 
ตัวช้ีวัดที่ 11.   
  มีการใช้ระบบ
สารสนเทศจาก
ฐานข้อมูลในการ
บริหารจัดการ 
ครอบคลุมทุกฐาน 
ร้อยละ 100 
  
ตัวช้ีวัดที่ 12.  
 มีระบบฐานข้อมูล
ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของ

ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล 
การด าเนินงานที่
เป็นกิจกรรมหลัก
ของวิทยาลัย 
3.พัฒนาแนวทาง
การลงข้อมูลที่
ถูกต้องและตาม
ระยะเวลา 
4.พัฒนา
ผู้รับผิดชอบระบบ
ฐานข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง 
5.พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลความ
ร่วมมือด้าน
วิชาการและ
วิชาชีพ 
6.  มีการใช้ระบบ
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ

จัดการที่มี
ประสิทธิ 
ภาพ 
 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาระบบกลไกการ
ก ากับติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๒. ประยุกต์ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน 
๓. มีการบูรณาการงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเข้า
กับการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 



๕๕ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

กิจกรรมหลักที่ส าคัญ
ครบ ร้อยละ 100  
  1 ด้านการเรียนการ
สอน(ฐานข้อมูล TQF) 
  2 ด้านการวิจัย ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 
  3 ด้านการบริการ
วิชาการ กับการบูรณา
การกับพันธกิจอ่ืนๆ  
  4 ด้านการบริหาร  
-แผนยุทธศาสตร์/
โครงการ 
-ระบบการก ากับ
งบประมาณ 
-การบริหารความเสี่ยง 
-การประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

ก ากับ ติดตาม
และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นรูปธรรม 
7.  พัฒนาระบบ
การเตือน เมื่อ
ผู้รับผิดชอบ ไม่
ด าเนินการลง
ข้อมูล ตามระบบ
ที่ก าหนด 
8. บูรณาการงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเข้ากับ
การติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 



๕๖ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๔.   การเป็น
ศูนย์กลาง
ความร่วมมือ
ในการผลิต
และพัฒนา
ก าลังคนด้าน
สุขภาพของ        
ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ       

พันธกิจที่ ๓ 
ด้านการ
บริการ
วิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ ๖    
  ส่งเสริมศูนย์ความ
เป็นเลิศให้มีความ
เข้มแข็งเป็นที่พึ่งทาง
วิชาการของภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 13.  
  ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศด้าน
ผู้สูงอายุ  อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐  (เกณฑ์ 
ตาม สบช.) 
 
ตัวช้ีวัดที่ 14.  
  มีคลังความรู้หรือแนว
ปฏิบัติที่ดีด้านผู้สูงอายุ
อย่างน้อย 5 เรื่อง 
ตัวช้ีวัดที่ ๑5.  

มาตรการ 
๑. พัฒนาการ
ด าเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุ ร่วมกับ
เครือข่ายผู้สูงอายุ
และภาคีเครือข่าย
ที่เก่ียวข้อง ใน
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
๒. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือ ใน
การด าเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุตาม
แผน 
๓. พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ก ากับติดตามและ
ประเมินผล 
๔. พัฒนาคลัง
ความรู้ และแนว
ปฏิบัติที่ดี ด้าน

แผนงานที่ 
๕. พัฒนา
ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้าน
บริการ
วิชาการ
สุขภาพ
ผู้สูงอายุให้
เข้มแข็ง 
 

โครงการที่  11  โครงการ
พัฒนาเครือข่ายและพื้นที่
ต้นแบบในการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. พัฒนาความเข้มแข็งในการ
ด าเนินงานของภาคีเครือข่าย
ผู้สูงอายุ 
2. พัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการ
ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
3. มีองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ 
อย่างน้อย1 เรื่อง 
 

62, 
280 

65, 
000 

6๘, 
000 

70, 
000 

72, 
000 

337,28
0 

กลุ่มวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 



๕๗ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

  มีศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ผู้สูงอายุ อย่างน้อย 
2 ศูนย ์
 
ตัวช้ีวัดที่  16.  
  มีโครงการ/กิจกรรม  
ที่ด าเนินการ ในระดับ 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ อย่างน้อย 
1 โครงการ/กิจกรรม 
 
 

ผู้สูงอายุ 
๕. ส่งเสริมให้มี
การน าองค์ความรู้ 
และแนวปฏิบัติที่
ดีด้านผู้สูงอายุไป
ใช้ในชุมชนของ 
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
๖. สร้างพ้ืนที่
ต้นแบบด้านการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว
สู่ความยั่งยืน 
7. พัฒนา
ฐานข้อมูลด้าน 
ผู้สูงอายุ 



๕๘ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๒.   การ
พัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 
 

พันธกิจที่ ๔ 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธร
รมและภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๗    
ยกระดับสถาบันให้

เป็นหน่วยงานต้นแบบ
ด้านคุณธรรม 

 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่  ๑7.  
 ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมองค์กร 
เกณฑ์ 
 ๑. ๑. มีระบบและ
กลไกการพัฒนาด้าน
หน่วยงานคุณธรรมของ
วิทยาลัย โดยการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร 
  ๒. มีการจัดท าแผน
เสริมสร้าง/พัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม 

มาตรการ 
๑. ก าหนด
นโยบายด้านการ
พัฒนาคุณธรรม
ขององค์กร โดย
การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุก
ระดับ 
๒. พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใน
องค์กรโดยใช้
กระบวนการมี
ส่วนร่วม  
3. พัฒนาระบบ
การท างานและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
บรรยากาศ
กัลยาณมิตร ที่
เอ้ือต่อการพัฒนา 

แผนงานที่ 
๖. พัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นหน่วย 
งานต้นแบบ
ด้าน
คุณธรรม 
 

โครงการที่  12  
โครงการ วศม. องค์กร
ต้นแบบคุณธรรม รวมพลัง
คิดดี พูดดี   ท าดี ร่วมท า
ความดีในปีมหามงคล 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ระดับความส าเร็จของการ
ยกระดับสถาบันให้เป็น
หน่วยงานต้นแบบด้าน
คุณธรรมด าเนินการได้อย่าง
น้อย 4 ข้อ 
๑. มีระบบและกลไกการ
พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
2.มีการก าหนดคุณธรรมของ
องค์กร และแนวปฏิบัติตาม
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

36, 
700 

40, 
000 

42, 
000 

45, 
000 

48, 
000 

211, 
700 

กลุ่ม
กิจการ
นักศึก 
ษา 



๕๙ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓. บุคลากรมีการ
ปฏิบัติตามแผน
เสริมสร้าง/พัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม ที่
ก าหนด 
  ๔. มีผลลัพธ์การ
ด าเนินการตามแผน
เสริมสร้าง/พัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม  
 ๕. มีการประเมินผล
และปรับปรุง แผน
เสริมสร้าง/พัฒนา
หน่วยงานคุณธรรม 

และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านคุณ 
ธรรมจริยธรรม  
๔.ส่งเสริม
สนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติ
ตามพฤติกรรม
บ่งชี้คุณธรรม 
พร้อมการน้อมน า 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ครอบคลุม
บุคลากรทุกระดับ
อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
๕. มีการส่งเสริม
และพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

3. อาจารย์และบุคลากรได้รับ
การพัฒนาด้านคุณธรรม/จิต
อาสา อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

 



๖๐ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

๖. ยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคลากรที่
เป็นแบบอย่าง 
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
๗. มีการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
หน่วยงานเกิด
ประโยชน์ต่อ
บุคคลและสถาบัน
ชัดเจน 



๖๑ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๑.  การผลิต
และพัฒนา
ก าลังคนด้าน
สุขภาพที่ตอบ
ความต้องการ
ของชุมชน 
 

พันธกิจที่ ๑ 
ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  ๘ 
 ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 
และเน้นชุมชน 

 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 
ตัวช้ีวัดที่ 18 
 ร้อยละของบัณฑิตท่ีมี
ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ใน
ระดับดีข้ึนไป อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
 
ตัวช้ีวัดที ่19 
  ร้อยละของผลการ
ประเมินบัณฑิต อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

มาตรการ 
๑.พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอน /การบูรณา
การกับพันธกิจ
ของวิทยาลัย ตาม
สภาพจริง และ
เน้นชุมชนเป็น
ฐาน  
๒. ก าหนด/
พัฒนา สมรรถนะ
นักศึกษาให้
สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ 
และอัตลักษณ์
ของบัณฑิต  
โดยใช้
กระบวนการวิจัย 
๓.  พัฒนา
นักศึกษาให้มี 
คุณลักษณะ

แผนงานที่ 
๑. พัฒนา
ระบบการ
บริหาร
การศึกษา
และการผลิต
บัณฑิต 
 

โครงการที่  13.  
โครงการส่งเสริมความรู้     
ด้านวิชาชีพการพยาบาล  
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์    
ชั้นปีที่ 1-3 ร้อยละ 100 
ผ่านกระบวนการเตรียมความ
พร้อม                 ด้าน
วิชาการ 
2. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์   
ชั้นปีที่ 1-4 มีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการเตรียมความ
พร้อม ในระดับดีขึ้นไป อย่าง
น้อยร้อยละ 80  
3. ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษา/บัณฑิตท่ีสอบขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพผ่าน
ในครั้งแรกอย่างน้อยร้อยละ 
๗๐ 
 

312,
720  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒๐,
๐๐๐ 

๓๒๕,
๐๐๐ 

๓๓๐,
๐๐๐ 

๓๓๕,
๐๐๐ 

1,622,
720 

กลุ่ม
วิชาการ 



๖๒ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

19.1 อัตลักษณ์
บัณฑิต  อย่างน้อย 
ร้อยละ ๙๕ 
 
19.2 คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์   
อย่างน้อยร้อยละ ๙๕ 
 
ตัวช้ีวัดที ่20.  
   จ านวนรายวิชาที่มี
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นชุมชนอย่าง
น้อย 10  รายวิชา 
 
ตัวชี้วัดที ่21.  
ร้อยละของผลการสอบ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการ  

บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
๔.  ประเมิน
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค ์         
๕.  พัฒนา
รูปแบบ /
นวัตกรรมการ
จัดการเรียนการ
สอน (E-Leaning 
,SBL, Trans 
formative 
Leaning )  

4. ร้อยละ ๑๐๐ ของนัก
ศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับ
การเตรียมความพร้อมในการ
สอบขึ้นทะเบียนประกอบ
วิชาชีพ 
 
โครงการที่ 14.  โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่
เน้นชุมชนและพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑.รายวิชาที่มีกิจกรรมการ
เรียนที่พัฒนาการเรียนการ
สอนที่เน้นชุมชนและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ ร้อยละ ๘๐ ของ
รายวิชาที่ก าหนด 
 
 

๑๙๑,
๗๐๐ 

 
 
 
 

195,
000 

2๐๐ 
,๐๐๐ 

๒๐๕,
000 

210,
000 

1,001,
700 

กลุ่ม
วิชาการ 



๖๓ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

  พยาบาลและการผดุง
ครรภ์ในครั้งแรก    

 

  ๒.จ านวนรายวิชา ที่จัดการ 

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนที่เน้นชุมชน 
 ร้อยละ ๗๐ ของรายวิชา
ทางการพยาบาล 
๓.จ านวนรายวิชา ที่มีบูรณา
การการเรียนการสอนกับพันธ
กิจอ่ืน ร้อยละ ๘๐ของ
รายวิชาที่ก าหนด  
๔.ร้อยละของนักศึกษาที่มีผล
ประเมินตามทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ ๘๐ 
 

       



๖๔ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

     โครงการที่ 15 โครงการ
นักศึกษาพยาบาลไทยกับ
สมรรถนะทางภาษาและการใช้
สารสนเทศเพ่ือการศึกษากับ
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
   
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1.นักศึกษา/บัณฑิต มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ(ข้อ5)
และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร(ข้อ4)ระดับดีขึ้น
ไป อย่างน้อย 
ร้อยละ 90 
2.ผลการพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตด้านการคิดวิเคราะห์
อยู่ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 
ร้อยละ 60 
 

๕๐, 
๐๐๐ 

๕๒, 
๐๐๐ 

๕๓, 
๐๐๐ 

๕๔, 
๐๐๐ 

๕๕, 
๐๐๐ 

264,
๐๐๐ 

กลุ่ม
กิจการ
นักศึกษ

า 



๖๕ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

3. ผลการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ เพิ่มข้ึนร้อยละ 
20 
4. ผลการประเมินทักษะการใช้
เทคโนโลยสีื่อสารเพื่อการศึกษา
เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 20 
5.มตีัวแทนนักศึกษาดูแล
นักศึกษา แลกเปลี่ยนจาก
ต่างประเทศหรือเป็นกรรมการ
วิชาการนานาชาติหรือมีผลงาน
น าเสนอในเวทีระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 5 คน 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๔. การเป็น
ศูนย์กลาง
ความร่วมมือ
ในการผลิต
และพัฒนา

พันธกิจที่ ๓ 
ด้านการ
บริการ
วิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ ๙ 
 สร้างและพัฒนา
หลักสูตรการอบรมที่
ตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพ 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ 
๑. ก าหนดชุมชน/
หน่วยงาน 
เป้าหมายในการ
ด าเนินงาน 
๒. ส ารวจและ
วิเคราะห์ความ

แผนงานที่ 
๗. พัฒนา
ระบบการ
บริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพ 
 

โครงการที่ ๑๖.  โครงการ
พัฒนาศักยภาพการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. เพ่ือสร้างและพัฒนา
หลักสูตรการอบรมที่

20, 
250 

25, 
000 

2๘, 
๐๐0 

๓0, 
000 

32, 
๐๐๐ 

135, 
250 

กลุ่มวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 



๖๖ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ก าลังคนด้าน
สุขภาพของ        
ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ       

ตัวช้ีวัดที่ 22.  
 จ านวนหลักสูตรที่
ตอบสนองความ
ต้องการด้านสุขภาพ  
≥ 3 หลักสูตร/ปี 
 
ตัวช้ีวัดที่ 23  
 ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย 
ที่ได้รับการพัฒนา  
มีความเข้มแข็ง ≥ 3 
ชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย  
/ปี 

 

ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่
ก าหนด 
๓. พัฒนา
หลักสูตรที่
ตอบสนองความ
ต้องการด้าน
สุขภาพ โดยการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง    
๔. มีการน า
หลักสูตรไปใช้ใน
การพัฒนา
บุคลากร 
๕. มีการติดตาม 
ก ากับและ
ประเมินผลการใช้
หลักสูตร และ
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพ 
 



๖๗ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๔.   การเป็น
ศูนย์กลาง
ความร่วมมือ
ในการผลิต
และพัฒนา
ก าลังคนด้าน
สุขภาพของ        
ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ       

พันธกิจที่ ๓ 
ด้านการ
บริการ
วิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ 
 พัฒนากระบวนการจัด
อบรมบุคลากรด้าน
สุขภาพให้มีคุณภาพ 
 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
  ตัวช้ีวัดที ่24.  
   มีผลการประเมิน
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้านสุขภาพที่
รับการพัฒนาจาก
วิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 
≥ ๔.20 
 
ตัวช้ีวัดที่ 25.  
  ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการ
อบรมต่อการจัดการ
อบรม ค่าเฉลี่ย 

มาตรการ 
1.ทบทวน
วิเคราะห์และ
ประเมินผล 
ระบบและกลไก 
การจัดการอบรม 
เพ่ือน าไปพัฒนา 
2.พัฒนา
กระบวนการ
ฝึกอบรม ให้มี
ความเป็นมือ
อาชีพ   
3. พัฒนาอาจารย์
และสร้าง
เครือข่ายวิทยากร 
ให้มีความสามารถ 
มีความเชี่ยวชาญ 
ให้ครบทุกสาขา
ตามความ
ต้องการ 
4.  จัดท า

แผนงานที่ 
๗. พัฒนา
ระบบการ
บริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพ 
 

โครงการที่ ๖.  โครงการ
พัฒนาศักยภาพการบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 
 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
2. เพ่ือพัฒนากระบวน 
การจัดอบรมบุคลากรด้าน
สุขภาพ 
 

- - - - - - กลุ่มวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 



๖๘ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

≥ ๔.20 
 
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 26  
  มีแนวปฏิบัติที่ดีของ
กระบวนการจัดอบรม 
ด าเนินการครบ 5
ขั้นตอน 
 
 

ฐานข้อมูลความ
เชี่ยวชาญของ
อาจารย์และ
บุคลากรให้ครบ
ทุกสาขา 
 
 5.  มีการก ากับ 
ติดตามการอบรม 
และประเมินผล
กระบวนการ
อบรม และ
ปรับปรุงอย่าง                       
ต่อเนื่อง 
6.ประเมินผล
ความส าเร็จของ
การจัดอบรมและ
ผลระยะยาว 
 



๖๙ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๓   การสร้าง
องค์ความรู้
และนวตกรรม 
เพ่ือตอบสนอง
ระบบสุขภาพ 
 

พันธกิจที่ ๒ 
ด้านการวิจัย
และพัฒนา
องค์ความรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑   
  เร่งรัดพัฒนาการ
บริหารการวิจัย/องค์
ความรู้ 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที ่ 27.  
มีผลงานวิจัย/องค์
ความรู้   
-จ านวนผลงานวิจัย -
ร้อยละ20ของจ านวน
อาจารย์/ปี  
-จ านวนผลงานวิชาการ  
(หนังสือ/ต ารา) 
-ร้อยละ10ของจ านวน
อาจารย์/ปี  
 
ตัวชี้วัดที ่ 28 
มีผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ ได้รับการ
เผยแพร่ 

มาตรการ 
๑. ก าหนด
นโยบายและ
ทิศทาง การวิจัยที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ การ
วิจัยของประเทศ  
๒. พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารงานวิจัย/
องค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. สร้างเครือข่าย
การวิจัย เชื่อมโยง
กับสถาบันอ่ืนๆ
ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
๔ . ส ร้ า ง ชุ ม ชน
นักวิจัยที่มีความ
เชี่ยวชาญ 

แผนงานที่ 
๘. พัฒนา
ระบบการ
บริหารการ
วิจัย/องค์
ความรู้ 
 

โครงการที่ ๑๗ โครงการ
พัฒนาศักยภาพการผลิต
หนังสือ/ต ารา/บทความ
วิชาการ 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑.  มีการพัฒนาการบริหาร
การวิจัย/องค์ความรู้ ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 
 18. โครงการพัฒนาการ
บริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 
 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1 มีระบบกลไกการการ
บริหารการวิจัย/องค์ความรู้ 
2 มีเครือข่ายการวิจัย 
เชื่อมโยงกับสถาบันอ่ืนๆทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
 

403,
800 

 
 
 
 
 
 
 

96 
,000 

40๕ 
,๐00 
 
 
 
 
 
 
 
98, 
000 

408,
000 

 
 
 
 
 
 
 

100,
000 

410,
๐00 

 
 
 
 
 
 
 

102,
000 

 

412,
๐00 

 
 
 
 
 
 
 

104.
000 

2,038, 
800 

 
 
 
 
 
 
 

๕๐๐, 
๐๐๐ 

กลุ่มวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

-ในระดับชาติ 
-ร้อยละ20ของจ านวน
อาจารย์ /ปี  
-ในระดับนานาชาติ
อย่างน้อย 1 เรื่อง /ปี 
 
 
ตัวชี้วัดที ่ 29.  
  มีแนวปฏิบัติที่ดีใน
การบริหารงานวิจัย/
องค์ความรู้ ด าเนินการ
ครบ 5ขั้นตอน 

 

5. พัฒนาให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดีใน
การบริหาร
งานวิจัย/องค์
ความรู้ 
 

 
3 มีผลงานวิจัย 
/งานสร้างสรรค/์ผลิตภัณฑ์
องค์ความรู้ที่สามารถเพ่ิม
มูลค่าได้อย่างน้อย 2 เรื่อง 

4 งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ/นานาชาติอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

     รวมงบประมาณ/ปี 4,87
3,63

0 

5,02
6,00

0 

5,22
6,00

0 

5,4
35,
000 

5,62
2,00

0 

26,18
2,630 
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บทที่ ๔ ระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
 

 
  การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
ไปสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหาร
จัดการ เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและ
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวคิดและ
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   
 ๒. เพ่ือปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลอย่างมีระบบ โดยมีการก าหนดดัชนีชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 

เป้าหมาย 
 ๑. องค์กรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  และภาคส่วนภายนอกที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ 
 ๒. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงาน
และโครงการขององค์กรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 
 ๓. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคามได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการด าเนินการ 
 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและจึงก าหนดแนวทางการ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
 ๑. เสริมสร้างความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ 
เพ่ือแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก
ให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย 
  ๑.๑ สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผน และยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้กับบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วน ให้ทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ 
  ๑.๒  ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับ
แนวทางของแผนงาน และโครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 
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  ๑.๓  ปรับวิธีการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา และการบริหารจัดการในแต่ละระดับ และ
การจัดท างบประมาณโดยก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายร่วมกัน (Area / Function / Participation : AFP) ที่เน้น
การมีส่วนร่วมและการได้รับประโยชน์ของการสร้างก าลังคนสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นหลัก 
  ๑.๔  ส่งเสริมให้กลุ่มงานต่างๆในสังกัดจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนา รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และประเมินผลงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
และน าไปสู่การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจากต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๕  จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่ว
องค์กร คือ ผู้อ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยง
ผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ สู่การประเมินผลงาน และอุดหนุนทรัพยากรจากวิทยาลัยต่อไป 
  ๑.๖  มาตรการในการประชาสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์ อย่างต่อเนื่องผ่าน
สื่อภายในองค์กรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 ๒.  พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการ
พร้อมกับมีการจัดล าดับความส าคัญ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดย 
  ๒.๑ สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์การการพัฒนา 
  ๒.๒ ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจนมุ่งเน้นที่
การสร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติมีการจัดล าดับความส าคัญของภารกิจและ
กิจกรรมที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 
  ๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ ผลที่ได้จากการด าเนินแผนงาน/โครงการว่าสามารถ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การการพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัย
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓.   พัฒนาระบบและกลไกติดตามประเมินผล รวมทั้งก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ โดย 
  ๓.๑ ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและ
เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอย่างเป็น
ระบบ 
  ๓.๒ สนับสนุนให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ มี
การก าหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก 
  ๓.๓ น าผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดท าแผนงาน/
โครงการ เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๔ พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการ
ก าหนดดัชนีชี้วัดแก่กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
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  ๓.๕ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกระดับ 
โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผลและ
เชื่อมโยงสู่การตัดสินใจทางการบริหาร 
  ๓.๖  ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทุกๆ ไตรมาส 
พร้อมทั้งให้แต่ละกลุ่มงาน และเจ้าของรายการหรือโครงการงบประมาณ และผู้รับผิดชอบในภารกิจท าการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือน าสู่การตัดสินใจของผู้บริหารทุกๆ เดือน (ในเวทีการ
ประชุมของผู้บริหาร) 
  ๓.๗  เสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มงาน ซึ่งรับผิดชอบรายการค าของบประมาณให้เป็นนัก
จัดการยุทธศาสตร์มืออาชีพ ที่สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสามารถติดตามความก้าวหน้า  
และประเมินผลการด าเนินงานของรายการตามแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จนสามารถน าส่งผลสัมฤทธิ์แก่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๓.๘  สร้างทีมตรวจประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Assessor Team : SAT) เพ่ือท า
หน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยจะท าการคัดเลือกบุคลากรระดับรอง
ผู้อ านวยการ หรือหัวหน้างาน มาอบรม พัฒนาสมรรถนะ และแต่งตั้งให้เป็นทางการให้ท างานคู่ขนานกับ
สถาบัน 
 ๔. แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลใน
โครงการเร่งด่วน  ในรูปแบบของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จะยึดการมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของแผน
ยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ (Goal Focus) โดยการน าเป้าประสงค์มาเป็นประเด็นหลัก จากนั้นจึงก าหนด
ระบบวัดผล จึงประกอบด้วย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย พร้อมก าหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย  กลยุทธ์ แผนงานโครงการ และผู้รับผิดชอบ  เพ่ือเป็นการด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
โครงการที่ส าคัญเร่งด่วน และผลกระทบสูง  

 
 

 
 
 
 

 



๗๔ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

  



๗๕ 
 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับนโยบายคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ปรชัญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อัตตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเน้นจุดเด่นของสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว๑๕ ป ีฉบับที่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑– ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัที่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕– ๒๕๕๙) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
วิทยาลยั 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะ
ยาว๑๕ ปี ฉบับ

ที่๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๑– 
๒๕๖๕) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่๑๑ (พ.ศ.

๒๕๕๕– 
๒๕๕๙) 

จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อัตตลักษณ ์ เอก 
ลักษณ์ 

นโยบาย
คณะกรรมการ 
บริหารวทิยาลยั 

๑.  การผลิต
และพัฒนา
ก าลังคนด้าน
สุขภาพที่ตอบ
ความต้องการ
ของชุมชน 

 

1.การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพที่มี
คุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของ 

ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย
เพื่อผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่
มีคุณภาพสู่
ตลาดแรงงาน 

Graduated 
with Quality 
and Social 
Responsibility 
(ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิต
อย่างกา้ว
กระโดด) 

กลุ่ม ค สถาบัน
เฉพาะทาง 
ระดับปริญญาตรี 

วิทยาลยั
พยาบาลศรี
มหาสารคามเป็น
สถาบันอุดมศึก 
ษาด้านสุขภาพที่
เน้นชุมชน ผลิต 
พยาบาลให้ได้
มาตรฐานวิชาชีพ    
มีความเป็นเลิศ
ทางปัญญา มี
ทัศนคติที่ดี    
ยึดมั่นใน
คุณธรรม และ
จรรยาบรรณของ
วิชาชีพ      

-ปัญญาเลิศ  
เทิดคุณธรรม 
น าคุณภาพ 
 

เป็น
สถาบันอุดม
ศึกษาด้าน
การ
พยาบาล    
มุ่งสร้าง
บัณฑิตให้มี
คุณภาพเพื่อ
ชุมชน 

 

๑. ผลิต
บัณฑิตให้
มีคุณภาพ 

SMNC 

S:Standa
rd  and 
Service 
mind  =  
ท างานให้
ได้
มาตรฐาน  
มีจิต
บริการที่ดี  

 

“บริการ
สุขภาพดว้ย
หัวใจความ
เป็นมนุษย”์ 

“สร้างคน
จากชุมชน
เพื่อ
ตอบสนอง
ระบบ
สุขภาพ
ชุมชน 
(Communi
ty Health 
System)” 

๑.  การน าระบบ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาและ
การพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐมา 
ใช้ในการพัฒนา
งานให้เกิด
วัฒนธรรม
คุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

 

๒. การพัฒนา
วิทยาลยัให้
เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 

 

2.การพฒันา
สถาบันให้เป็น
องค์กรสมรรถนะ
สูง 

-พัฒนาบุคลากร
ในอุดมศึกษา : 
การพัฒนา
อาจารย์ต้อง
ค านึงถึงการ
พัฒนาหลายมิติ 
-ส่งเสริมให้
อุดมศึกษา

Leader of 
Change 
Management 
for Quality 
Education (All 
for Quality 
Education 
and Quality 

กลุ่ม ค สถาบัน
เฉพาะทาง 

ระดับปริญญาตรี 

สามารถบูรณา
การศาสตร์
ทางการพยาบาล
และศาสตร์สาขา
อื่น เพื่อบริการ
พยาบาล แบบ
องค์รวมได้อย่าง
มีคุณภาพบน

-ปัญญาเลิศ  
เทิดคุณธรรม 
น าคุณภาพ 
 

เป็น
สถาบันอุดม
ศึกษาด้าน
การ
พยาบาล    
มุ่งสร้าง
บัณฑิตให้มี

1.ผลิต
บัณฑิตให้
มีคุณภาพ 
 
๔. ท านุ
บ ารุง
ศิลปวัฒน
ธรรม  

SMNC 

S:Standa
rd  and 
Service 
mind  =  
ท างานให้

“บริการ
สุขภาพดว้ย
หัวใจความ
เป็นมนุษย”์ 

“สร้างคน
จากชุมชน
เพื่อ
ตอบสนอง
ระบบ
สุขภาพ
ชุมชน 
(Communi

๒.การบริหาร 
งานเน้นการมี
ส่วนร่วมและยึด
หลักธรรมาภิบาล  
๓. พัฒนางานทุก
พันธกิจให้มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 



๗๖ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
วิทยาลยั 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะ
ยาว๑๕ ปี ฉบับ

ที่๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๑– 
๒๕๖๕) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่๑๑ (พ.ศ.

๒๕๕๕– 
๒๕๕๙) 

จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อัตตลักษณ ์ เอก 
ลักษณ์ 

นโยบาย
คณะกรรมการ 
บริหารวทิยาลยั 

พัฒนาและใช้
ศักยภาพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อ
รองรับนโยบาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารของ
ชาติ 

Education at 
All) (เปลี่ยน
ระบบการน า
องค์กรให้
ขับเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบ 
องค์รวม) 

พื้นฐานความเอื้อ
อาทร 

คุณภาพเพื่อ
ชุมชน 

 

และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

ได้
มาตรฐาน  
มีจิต
บริการที่ดี 
 M :Mind  
and  
Moral   
= มีความ
ตั้งใจและ
มี
คุณธรรม  

 

ty Health 
System)” 

สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของ
วิทยาลยัและใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 
๔.  เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
บุคลากรและ
นักศึกษา เพือ่
การท างานและ
การเรียนรู้อยา่ง
มีความสุข 
5.ส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม
และบูรณาการ
การท างาน
ร่วมกันทุกกลุ่ม/
งาน/ทุกพันธกิจ
๘.  เสริมสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรให้
เข้มแข็งที่มีความ
รัก ความสามัคคี 
เอื้ออาทรกันและ
สอดคล้องกับ
ค่านิยมร่วม 



๗๗ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
วิทยาลยั 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะ
ยาว๑๕ ปี ฉบับ

ที่๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๑– 
๒๕๖๕) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่๑๑ (พ.ศ.

๒๕๕๕– 
๒๕๕๙) 

จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อัตตลักษณ ์ เอก 
ลักษณ์ 

นโยบาย
คณะกรรมการ 
บริหารวทิยาลยั 

๓.  การสร้าง
องค์ความรู้
และนวตกรรม 
เพื่อตอบสนอง
ระบบสุขภาพ 

 

3.การสร้างองค์
ความรู้และนวตก
รรมเพื่อ
ตอบสนองระบบ
สุขภาพ 

พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้
และนวตกรรม
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันของ
ประเทศในโลกา
ภิวัตน ์

Educator 
Professional 
(พัฒนาอาจารย์
ให้เป็นมืออาชีพ 
และพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็น
อาจารย ์
-กลยุทธ ์2.3 
พัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ให้มี
ความแข็งแกร่ง
ในการท าวจิัย 

กลุ่ม ค สถาบัน
เฉพาะทาง 

ระดับปริญญาตรี 

มีการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  

-ปัญญาเลิศ  
เทิดคุณธรรม 
น าคุณภาพ 
 

เป็น
สถาบันอุดม
ศึกษาด้าน
การ
พยาบาล    
มุ่งสร้าง
บัณฑิตให้มี
คุณภาพเพื่อ
ชุมชน 

 

๒. วิจยั
และ
พัฒนา
องค์
ความรู้
ด้าน
การศึกษา
และ
สุขภาพ 

N 
:Novelty          
=  การ
ริเริ่มสิ่ง
ใหม่  

 

“บริการ
สุขภาพดว้ย
หัวใจความ
เป็นมนุษย”์ 

“สร้างคน
จากชุมชน
เพื่อ
ตอบสนอง
ระบบ
สุขภาพ
ชุมชน 
(Communi
ty Health 
System)” 

๗.  พัฒนาการ
ปฏิบัติงานที่ดี 
(Good 
Practice) มีการ
จัดการความรู้ทกุ
พันธกิจและ
พัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

๔.  การเป็น
ศูนย์กลาง
ความร่วมมือ
ในการผลิต
และพัฒนา
ก าลังคนด้านl
สุขภาพ    
ของภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ       

4.การเป็น
ศูนย์กลางความ
ร่วมมือในการ
ผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้าน
สุขภาพของ
ประเทศ 

 

สนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ของท้องถิ่นไทย
โดยใช้กลไกของ 
ธรรมภิบาล 
การเงิน การ
ก ากับมาตรฐาน 

Graduated 
with Quality 
and Social 
Responsibility 
(ยกระดับ
คุณภาพบัณฑิต
อย่างกา้ว
กระโดด) 
-กลยุทธ ์1.8 
สร้างระบบและ
กลไกเพื่อรองรับ
ความร่วมมือ
ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษ
าทุกแห่งกบั

กลุ่ม ค สถาบัน
เฉพาะทาง 

ระดับปริญญาตรี 

เข้าใจ เข้าถึงและ
พัฒนาสุขภาวะ
ของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

 

-ปัญญาเลิศ  
เทิดคุณธรรม 
น าคุณภาพ 
 

เป็น
สถาบันอุดม
ศึกษาด้าน
การ
พยาบาล    
มุ่งสร้าง
บัณฑิตให้มี
คุณภาพเพื่อ
ชุมชน 

 

๓. บริการ
วิชาการ
ด้าน
สุขภาพ
แก่สังคม 

 

C : 
Coopera
tion   =   
ความ
ร่วมมือใน
การ
ท างาน 

 

“บริการ
สุขภาพดว้ย
หัวใจความ
เป็นมนุษย”์ 

“สร้างคน
จากชุมชน
เพื่อ
ตอบสนอง
ระบบ
สุขภาพ
ชุมชน 
(Communi
ty Health 
System)” 

๙. พัฒนาความ
ร่วมมือในการ
ท างานร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ที่
สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์และ
เอกลักษณ ์
ของวิทยาลยั 
เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของ
ชุมชน/สังคม 

 



๗๘ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
วิทยาลยั 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะ
ยาว๑๕ ปี ฉบับ

ที่๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๑– 
๒๕๖๕) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่๑๑ (พ.ศ.

๒๕๕๕– 
๒๕๕๙) 

จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อัตตลักษณ ์ เอก 
ลักษณ์ 

นโยบาย
คณะกรรมการ 
บริหารวทิยาลยั 

หน่วยงาน 
ภาคการผลิตใน
ด้านการเรียน
การสอนและการ
วิจัย 
 

 






