
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      แผนยุทธศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

 

วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข 



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  

ในปีงบประมาณ ๒๕61 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓   
มีการขับเคลื่อนวิทยาลัยมุ่งสู่วิสัยทัศน์ และการก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต สะท้อนจุดเน้น/จุดเด่น  ที่ชัดเจนของ
วิทยาลัยได้  รวมทั้งมีทิศทางการพัฒนาที่ตอบสนองนโยบายของเขตบริการสุขภาพในพ้ืนที่ และจากนโยบายของ 
ประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ที่มุ่งเป็น
องค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี  พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
และยั่งยืน และการพัฒนาบุคลากรสู่ศตวรรษที่ 21  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจึงเห็นควรทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาต่อไป 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ  2562) ฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งส าหรับบุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ 
สามารถน าไปสู่การพัฒนาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบริหาร
วิทยาลัยทุกท่านท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ยิ่ง 

 

       
            (นางนฤมล   เอนกวิทย์) 

          ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
                         กันยายน  2561 
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 บทสรุปผู้บริหาร 
 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  โดยความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับ 

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของวิทยาลัยให้สอดคล้องกับปณิธานของวิทยาลัย คือ “ปัญญา
เลิศ เทิดคุณธรรม น าคุณภาพ” และวิสัยทัศน์  “เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มุ่งสร้างบัณฑิตให้มี
คุณภาพเพ่ือชุมชน” วิทยาลัยได้ก าหนดอัตลักษณ์บัณฑิต คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” และ
เอกลักษณ์ของวิทยาลัย คือ “สร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” ปัจจุบันวิทยาลัย จัดเป็น
สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม ค๒  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน/จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีประมาณ เพ่ือท าหน้าที่จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โดยมีการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์และค่าเป้าหมายที่ก าหนด และจากการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยอยู่ในต าแหน่งที่
เป็นจุดแข็งและโอกาส  ดังนั้นวิทยาลัยสามารถใช้จุดแข็งและโอกาสที่มีพัฒนาการด าเนินงานของวิทยาลัยเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรตามที่ก าหนด     

จากการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 
๒๕๖๑)  ที่ผ่านมาพบว่า วิทยาลัยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น 4 เป้าประสงค์   8 กลยุทธ์ 7 แผนงาน 
15 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ๑5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงใน ๔ ประเด็น ๑) การพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ของอาจารย์ ๒) การส่งเสริมให้อาจารย์มีการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นตามที่ก าหนด ๓) การผลิตและเผยแพร่ผลงาน
วิชาการที่เป็นหนังสือและต ารา และ ๔) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเตรียมความพร้อมในการสอบสภาของ
บัณฑิตรุ่นที่ 32 เพื่อถอดบทเรียนและให้เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 -4 
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖0 
คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะในประเด็น ดังนี้ ๑) การพัฒนาอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ๒) การเพ่ิมงบ
สนับสนุนการวิจัยจากภายนอก ซึ่งจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการงานประจ าปี และแผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ได้ประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัยเมื่อวันที่ ๙-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้งสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคต เช่น  การที่สถาบันพระบรมราช
ชนกอยู่ในระหว่างด าเนินการเพ่ือปรับสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาทักษะดิจิตัล เป็นต้น โดยที่ประชุมมีมติให้แผนยุทธศาสตร์ ฯ 
ยังคงประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ เป้าประสงค์ ๘  กลยุทธ์ ๗ แผนงานเหมือนเดิม เนื่องจากกลยุทธ์ที่
วิทยาลัยก าหนดมีความเพียงพอที่จะด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะข้างต้นให้บรรลุ     ค่า
เป้าหมายที่วิทยาลัยก าหนดภายในระยะเวลา ๕ ปี แต่ให้มีการปรับเพิ่มเติมใน ๒ ประเด็น ดังนี้ 



๒ 
 

๑. ปรับเพ่ิมมาตรการในกลยุทธ์ที่ ๒ การเตรียมความพร้อมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการ
ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   

๒. เพ่ิมตัวชี้วัดกลยุทธ์ จากเดิม ๑๕ ตัวชี้วัด เป็น ๑๖ ตัวชี้วัด โดยปรับเพ่ิมตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในกลยุทธ์ที่ ๖ ยกระดับวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และต้นแบบ
ด้านคุณธรรม เพ่ือให้สะท้อนมาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ข้อ ๕ มีการบูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับพันธกิจอ่ืน ๆ ของวิทยาลัย  

 

นโยบายวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาลัย  เป็นไปด้วยความเรียนร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอ
ประกาศนโยบายวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ดังนี้ 
             ๑.  การน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ใน
การพัฒนางานให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
 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 
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



๓ 
 

บทที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการณ์ทั่วไป 
 

  

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานชื่อ  “วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม”  เมื่อวันที่  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ และได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๒๕ และเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามในวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีเนื้อท่ีทั้งหมด ๕๙  ไร่ ๙๘ ตารางวา แบ่งเป็น ๒  แห่ง  คือ  
  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ หรือเรียกว่า “วศม. ๑”   มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ตั้งอยู่เลขท่ี ๕๐  
ถนนผดุงวิถี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก  นางเหรียญ  พุทธัสสะ 
จ านวน ๒๐ไร่  และซื้อเพ่ิมอีก ๑๐ไร่   เริ่มด าเนินงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ และการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ   เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นวิทยาลัยอันดับที่ ๒๑ สังกัดสถาบันพระบรม
ราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข การก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้ เป็นโครงการ
ศึกษาพยาบาลที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย ทั้งด้านวิชาการและความช่วยเหลือแบบ
ให้เปล่า ซึ่งประกอบด้วยอาคาร สนามกีฬารวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้วิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
  
  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ หรือเรียกว่า “วศม.๒” มีเนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๙๘ ตารางวา ตั้งอยู่
เลขที่ ๑๐ ถนนผดุงวิถี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยราชพัสดุจังหวัดได้มอบที่ดินในปี 
พ.ศ. ๒๕๒๙ เพ่ือเป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีบ้านพักเจ้าหน้าที่ ๒ หลัง อาคาร
ที่พักอาจารย์ ๓ ชั้น ๒๐ ห้อง ๒ หลัง อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา ๕ ชั้น ๑ หลัง วิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคาม ๒  อยู่ห่างจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑  ประมาณ ๒ กิโลเมตร  ทางไปอ าเภอกมลา
ไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
๒.   โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

๒.๑  องค์กรบริหารสูงสุด 
          วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุด 
โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด 
 ๒.๒ คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย   
                    มีอ านาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาลัย  ให้ครอบคลุมทั้งในด้าน
นโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การเงินและทรัพย์สิน และการบริหารบุคคล โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
การศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ ของวิทยาลัยเพ่ือบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยต่อไป 
  ๒.๓  การแบ่งส่วนงาน   วิทยาลัยมีการแบ่งส่วนงาน  ออกเป็น  ๔ กลุ่ม ดังนี้ 
          ๑) กลุ่มวิชาการ  มี 1 กลุ่ม 2 งาน คือ 
       ๑.๑) กลุ่มวิชา มี 7 กลุ่มวิชา ได้แก่ 

๑.  ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 



๔ 
 

๑.๑.๑) กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
๑.๑.2) กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
1.1.3) กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
๑.๑.4) กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
๑.๑.๕) กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 
๑.๑.๖) กลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล 
๑.๑.๗) กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ    

    ๑.๒) งานทะเบียน วัดและประเมินผลการศึกษา 
    ๑.๓) งานบริหารการศึกษาทั่วไป 
 

  ๒) กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ มี 2 กลุ่มงาน คือ 
      ๒.๑) กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

2.1.1) วิจัย นวัตกรรมและจัดการความรู้ 
2.1.2) งานวิเทศสัมพันธ์ 

    ๒.๒) กลุ่มงานบริการวิชาการทางสุขภาพ 
2.2.1) งานพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพ 
2.2.2) งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพ 

  
  ๓) กลุ่มกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  มี ๒ กลุ่มงาน คือ 
      ๓.๑) กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  

3.1.1) งานกิจการนักศึกษา 
3.1.2) งานสโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
3.1.3) งานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

    ๓.๒) กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา 
3.2.1) งานทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา 
3.2.2) งานสุขภาพและบริการนักศึกษา 
3.2.3) งานอาจารย์ประจ าชั้นและส่งเสริมวินัยนักศึกษา 
 

๔) กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ มี ๓ กลุ่มงาน  คือ 
      ๔.๑) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

4.1.1) งานการเงินและบัญชี 
4.1.2) งานสารบรรณฯ  
4.1.3) งานพัสดุและซ่อมบ ารุง 
4.1.4) งานยานพาหนะ 
๔.1.5) งานอาคารสถานที่ 
4.1.6) งานรักษาความปลอดภัย 
4.1.๗) งานการเจ้าหน้าที่และทรัพยากรบุคคล 
 



๕ 
 
      ๔.๒) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา 

4.2.1) งานยุทธศาสตร์ 
4.2.2) งานประกันคุณภาพการศึกษา 

      ๔.๓) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
4.3.๑) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๔.3.๒) งานห้องสมุด 
4.3.๓) งานห้องปฏิบัติการ  



๖ 
 

  
      
    
      
              

                                     
                                                                                                   
 
                            
 
 
 
 
 
     
            
         
                
 
          
        
 

ปลัดกระทรวงสาธารณสขุ 

รองผูอ้ านวยการ 
กลุ่มบรหิารและยทุธศาสตร์ 

รองผูอ้ านวยการ 
กลุ่มวิจัยและบรกิารวิชาการ 

 

รองผูอ้ านวยการ 
กลุ่มวิชาการ 

รองผูอ้ านวยการ 
กลุ่มกิจการนกัศกึษา           

และท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

๑. กลุ่มงานบรหิารทั่วไป 
   1) งานการเงินและบัญชี 
   2) งานสารบรรณฯ  
   3) งานพัสดุและซ่อมบ ารุง 
   4) งานยานพาหนะ 
   5) งานอาคารสถานท่ี 
   6) งานรักษาความปลอดภัย 
   ๗) งานการเจ้าหน้าท่ีและ
ทรัพยากรบุคคล 
 
 

1. กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสัมพนัธ ์
    ๑) งานวิจัย นวัตกรรมและจัดการความรู้   
    ๒) งานวิเทศสัมพันธ์ 

1. กลุ่มวิชา 
   ๑) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
   ๒) การพยาบาลผู้ใหญ่ 
   ๓) การพยาบาลผู้สูงอายุ 
   ๔) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 
   ๕) การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 
   ๖) การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
   ๗) บริหารและพื้นฐานการพยาบาล    
     

๑. กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา 
    1) งานกิจการนักศึกษา  
    ๒) งานสโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 
    ๓) งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     

2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกนั
คุณภาพการศกึษา 
   ๑) งานยุทธศาสตร์  
   ๒) งานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. กลุ่มงานบรกิารวิชาการทางสุขภาพ 
   ๑) งานพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพ 
   2) งานศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการสุขภาพ 
    

๒. งานทะเบียน วดัและประมวลผล
การศกึษา 
 
 
 
       

๓. งานบริหารการศกึษาทั่วไป 
  
- 

๒. กลุ่มงานสวัสดิการนกัศกึษา  
   ๑) งานทุนและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
   ๒) งานสุขภาพและบริการนักศึกษา 
   ๓) งานอาจารย์ประจ าชั้น และส่งเสริม
วินัยนักศึกษา 
 

๓. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 
   ๑) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ๒) งานห้องสมุด 
   ๓) งานห้องปฏิบัติการ  

แผนภูมิที่ ๑  โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕9-๒๕61  (เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม ๒๕๕๙) 



๗ 
 

๒.๔  บุคลากรของวิทยาลัย  
๑)  จ านวนบคุลากรทั้งหมด 

       วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น  110  คน  ดังนี้ 
 

ล าดับ ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑. อาจารย์  56 50.91 
๒. ข้าราชการสายสนับสนุน 5 4.55 
๓. ลูกจ้างประจ า 14 12.73 
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 16 14.55 
5. พนักงานราชการ 2 1.81 
6. ลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล 17 15.45 

 รวม 110 ๑๐๐ 
 
๒)  จ านวนอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ล าดับ ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 
๑. อาจารย์ปฏิบัติงานจริง 50 89.28 
๒. อาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาเอก - - 
๓. อาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาโท 6 10.72 
 อาจารย์ประจ าทั้งหมด 56 ๑๐๐ 

  

๓)  วุฒิการศกึษาอาจารย์ 
ล าดับ ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑. ระดับปริญญาเอก 6 10.72 
๒. ระดับปริญญาโท 50 89.28 
 รวม 56 ๑๐๐ 

สัดส่วนอาจารย์ปริญญาเอก : โท :  = ๑ : 8.3  
      

 หมายเหตุ   
                 ข้อมูล ณ วันที่   10  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕61 

 
 
 
 
  
 



๘ 
 

๓.   ข้อมูลที่เป็นทิศทางการด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ 
ปณิธาน 

           ปัญญาเลิศ  เทิดคุณธรรม น าคุณภาพ 
ปัญญาเลิศ   คือ  ความคิดดี คิดอย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ 

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

S M N C 
S :  Standard  and Service mind  =  ท างานให้ได้มาตรฐาน และมีจิตบริการที่ดี  
M : Mind  and  Moral  =   มีความตั้งใจและมีคุณธรรม  
N : Novelty          =   การริเริ่มสิ่งใหม่ๆ  
C : Cooperation    =   ความร่วมมือในการท างาน / การท างานเป็นทีม 
 



๙ 
 

           อัตลักษณ์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
    วิทยาลัยได้น าอัตลักษณ์บัณฑิตซึ่งก าหนดจากสถาบันพระบรมราชชนกที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด
มา ก าหนดเป็นอัตลักษณ์บัณฑิต  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในการประชุม 
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) ซ่ึงมีความหมายดังนี้ 
 S = Service Mind (จิตบริการ) หมายถึง จิตที่พร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญาเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์  
 A = Analytical Thinking (การคิดเชิงวิเคราะห์)หมายถึง ความสามารถในการจ าแนก แจกแจง
องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นเพ่ือ
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 
 ๘. วิจัยและน าผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 
 ๙. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต 



๑๐ 
 

    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 
  วิทยาลัยโดยผู้บริหารทุกระดับมีนโยบายการบริหารงานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ระดับ ดังนั้นในการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีทุกปี จะมีการประชุมทบทวนปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม นโยบาย  ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  เพ่ือจัดท าร่างเอกสารและน าเข้าสู่การประชุมบุคลากรของวิทยาลัยเพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนมีมติเห็นชอบ หลังจากนั้นกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพการศึกษา จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม และน าเข้าพิจารณารับรอง ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยหลังจากนั้นจะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของ
วิทยาลัย เช่น ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นต้น ให้บุคลากรและนักศึกษารับทราบ โดยผ่านหลาย
ช่องทาง เช่น การแจ้งในที่ประชุมประจ าเดือนบุคลากร การพบนักศึกษาในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนานักศึกษา/
อาจารย์ประจ าชั้น การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

 
๔  หลักสูตรที่เปิดสอน 
 ๑) จ านวนหลักสูตร 
     ในปีการศึกษา 2561  งบประมาณ  2562  วิทยาลัยมีการเปิดสอน  1 หลักสูตร  คือ   
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2555) : ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  3 - 4  หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2560) : ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1 - 2    

๒) โครงสร้างหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอน 
     หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตร  ๑๔๔  หน่วยกิต  โดยแยกเป็นหมวดวิชา  ดังนี้  
   ๑) หมวดวิชาพ้ืนฐานทั่วไป  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๒๙  หน่วยกิต 
   ๓) หมวดวิชาชีพการพยาบาล  ๗๙  หน่วยกิต 
   ๔) หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖  หน่วยกิต 
 
 
 



๑๑ 
 

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2560) : จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
๑๓๕   หน่วยกิต   โดยแยกเป็นหมวดวิชา  ดังนี้ 

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป            ๓๐  หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาเฉพาะ           ๙๙  หน่วยกิต 
   ๓) หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖  หน่วยกิต 
 
๕.  จ านวนนักศึกษาของวิทยาลัย 

    จ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 หลักสูตร/ชั้นปี  ชาย หญิง รวม 
ชั้นปี  ๑  รุ่นที่  ๓๖ ๑๑ ๑๓๙ ๑๕๐ 
ชั้นปี  ๒  รุ่นที่  ๓๕ ๗ ๑๒๗ ๑๓๔ 
ชั้นปี  ๓  รุ่นที่  ๓๔ ๑๐ ๑๒๖ ๑๓๖ 
ชั้นปี  ๔  รุ่นที่  ๓๓ ๑๖ ๘๔ ๑๐๐ 

รวม 44 476 520 
            
หมายเหตุ  :  ข้อมูล ณ วันที่ 24  สิงหาคม  2561 

 
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  ได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินการ  ๕  ข้อ ดังนี้ 
 ๑. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยให้ได้
มาตรฐานระดับสากล 
 ๒. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ 
 ๓. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย 
 ๕. มีการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 



๑๒ 
 

     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ – ๒๕๖๐ 
พบว่าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยรวมอยู่ในระดับดี ถึงระดับดีมาก และผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
รอบแรกในปีการศึกษา ๒๕๔๔  ถึงปัจจุบัน  อยู่ในระดับด ี– ดีมาก  
 
๗.   การผลิตบัณฑิตพยาบาล 
 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่
ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ โดยยึดหลักการที่ส าคัญคือ การกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับคน
ในพ้ืนที่ได้เข้าศึกษาและกลับไปปฏิบัติงานในภูมิล าเนาของตนเองอย่างยั่ งยืน และเป็นการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความขาดแคลนก าลังคนด้านสุขภาพในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข   การรับสมัคร
นักศึกษาใช้วิธีรับตรงและรับกลาง โดยสถาบันพระบรมราชชนก พัฒนาระบบการรับสมัครและคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยท างานบนเว็บเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการ
อ านวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเสริมสร้างระเบียบวินัยความรับผิดชอบ
ตนเองของผู้สมัครเข้าศึกษา 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 หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
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

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


๑๓ 
 

วิทยาลัยและเผยแพร่สู่สาธารณชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์/ชี้น า/ป้องกัน/แก้ปัญหาชุมชน สังคมอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

 
๑๐.  ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

วิทยาลัย มีการก าหนดนโยบาย ทิศทาง แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าด้านการวิจัย 
ผลงานด้านวิชาการและ/หรืองานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย พัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีมาตรฐาน 
พัฒนาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดการความรู้ จากการปฏิบัติงาน งานวิจัย ผลงานวิชาการ 
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 มีทนุสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอกท้ังในและต่างประเทศส าหรับอาจารย์ทุกปี   

 
๑๓. ความท้าทายของวิทยาลัยในอนาคตประกอบด้วย 

๑๓.๑  เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ ๒ เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ 
ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมภิบาล การเงิน การ 

 



๑๔ 
 

ก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและ
เอกภาพเชิงระบบ  

๑๓.๒  การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของ สมศ. โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดังนี้            

      ๑)  ในภาพรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระยะ ๓ ปีที่ผ่านมา มีน้อย 
วิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาและก าหนดมาตรการส่งเสริมที่จะกระตุ้นให้อาจารย์ได้มีการท าวิจัยและตีพิมพ์
เผยแพร่ขึ้นทั้งในระดับชาติ เพ่ือสะท้อนความมีคุณภาพของผลงานวิจัย และเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ 
และน าไปสู่ผลของการขอต าแหน่งระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ ซึ่งเทียบเคียงได้เท่ากับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  

      ๒)  คณาจารย์ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ส่วนระดับปริญญาเอกยังมีน้อยมี
เพียง ๔ คน วิทยาลัยมีงบประมาณที่สามารถสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  แต่อาจารย์ที่มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อยังมีน้อย ดังนั้นวิทยาลัยต้องมีมาตรการ อ่ืนๆ 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      
 
 



๑๕ 
 

                   ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ  ให้อาจารย์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร 

วิชาการท่ีมี peer review ตามมาตรฐานสากล หรือมีการเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติที่มี
เอกสาร/สิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่รวมสาระเนื้อหาการประชุม ไม่น้อยกว่า ๒๐% ของจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด/ปี   
                  ด้านการบริหารและจัดการ  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจได้ และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งด้านบริหาร ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย และด้านบริการ
วิชาการ  รวมทั้งมีการวิเคราะห์การใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สามารถน าไปสู่การวางแผนพัฒนาการใช้
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

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
พยาบาลเวชปฏิบัติ 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 
จรรยาบรรณและกฎหมาย  ๒) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบด้วย 
ความรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล  ความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง ความรู้ความสามารถด้านการพยาบาล
ครอบครัวและการผดุงครรภ์  ความรู้ความสามารถด้านหัตถการและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป  
๓) สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ด้านบุคลิกเชิงวิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การมีเจตนคติที่
ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล   ๔) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ  ๕) สมรรถนะ
ด้านวิชาการและการวิจัย   ๖) สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ  ๗) สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ  และ๘) สมรรถนะด้านสังคม  
 



๑๖ 
 

๑๔.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒(๒๕๕๑-๒๕๖๕)  
         กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (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
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 การใช้พลงังานจากฟอสซิล  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 



๑๗ 
 

 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 
 
 ส าหรับปัจจัยภายในอุดมศึกษา  มีดังนี้ 
 รอยต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา : นักเรียนมัธยมศึกษาท่ีเป็นตัวป้อนอุดมศึกษามี
คุณภาพโดยรวมต่ าลง ค่านิยมในเรื่องปริญญาท าให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาน้อยลงเป็นล าดับ ท าให้ขาดแรงงาน
ระดับกลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อุดมศึกษาต้องให้เวลากับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการ
อาชีวศึกษาในเรื่อง ๑) การพัฒนาและสร้างครูคุณภาพสูงซึ่งเป็นตัวคูณ (Multiplier) ๒) การพัฒนาเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ  และ  ๓) เปิดโอกาสให้ผู้จบอาชีวศึกษาและก าลังท างานสามารถเข้าศึกษาต่อในอุดม 
ศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่น 
 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 : การลงทุนผ่านระบบงบประมาณยังไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษาและยังมิได้
ใช้เป็นกลไกก ากับเชิงนโยบายอย่างเต็มที่ ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐ
ควรปรับจาก Supply – Side Financing ให้เป็นตาม Performance – Based มากขึ้น จัดรูปแบบใหม่
ของกองทุนประเภท 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



๑๘ 
 

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
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) การปรับโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ด้านการสอนการวิจัยและบริการวิชาการ  รวมถึง
การเชื่อมโยงกับภาคการผลิตการสร้างฐานความรู้ในมหาวิทยาลัยและชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong 
Learning) ๔) การจ าแนกประเภทสถาบันอุดมศึกษา ๕) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  ๖) การ
พัฒนาระบบข้อมูลอุดมศึกษา และ๗) การพัฒนามหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาพิเศษ  นอกจากนี้การขับเคลื่อน
แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ ไปสู่การปฏิบัตินั้น  มีปัจจัยที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง คือ 
๑) ความชัดเจนของแผนปฏิบัติในแต่ระช่วงเวลา  ๒) การสนับสนุนจากรัฐบาล/หน่วยงานของรัฐ  ๓) การมี
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ๔) ความพร้อมของระบบการบริหารจัดการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติทั้งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและส านักงบประมาณต่างก็เห็นด้วยกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ เนื่องจากสอดคล้องกับ
ทิศทางพัฒนาประเทศท่ีมุ่งสู่ “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เพื่อเพ่ิมขีดความสามรถในการแข่งขัน” และ 
“สังคมฐานความรู้เพ่ือวางรากฐานการพัฒนา” โดยมีเป้าหมายรวมคือ “สังคมแห่งการเรียนรู้” โดยมี
ข้อเสนอแนะว่า อุดมศึกษาจะต้องผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของภาคการผลิต/
บริการ (การเจริญเติบโตแต่ละภาคการผลิต) และภาคสังคม (ตามความจ าเป็นและโครงสร้างประชากร) 

    
 
 



๑๙ 
 

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.  การสร้างสมดุลทางยุทธศาสตร์ 

 
ดังรายละเอียดการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 
๒.๑  สรุปจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 

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

๑. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นอุดมศึกษาด้านการพยาบาลมุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพ่ือชุมชน  
๒. สร้างและพัฒนาบัณฑิตและบุคคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพสูง มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทาง 

วิชาการและการปฏิบัติการพยาบาล  
๓. ทุกภาคส่วนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต 
๔. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง (องค์กรแห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง 

บุคลากรมีความสุข วิทยาลัยทันสมัย)มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล 
๕. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพและความต้องการของ 

ชุมชน โดยเน้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
     ทั้งนี้ จุดยืนทั้ง  ๕  ข้อ จะเป็นวาระหลักในการพัฒนาองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ –  

๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  2562) 
 

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 

 
 



๒๐ 
 

จุดแข็ง (Strength)   
 

7S 
model 

ปัจจัยภายใน น้ าหนัก คะแนน 
รวม

คะแนน 
ล าดับ 

Structure S1.มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ครอบคลุมทุก
พันธกิจ และมีก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตาม
โครงสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร  

10.00 5.00 50.00 4 

Strategy S2. มีกลยุทธ์ และโครงการ ที่ได้จากการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร  มีชัดเจน ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและผลการวิเคราะห์องค์กร 

10.00 4.00 40.00 5 

Systems S3. ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในการ
ปฏิบัติงานครอบคลุมทุกพันธกิจและมีระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร  และครอบคลุมทุกพันธ
กิจ มีการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ และเป็นพ้ืนที่ต้นแบบด้านผู้สูงอายุที่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและสังคมยอมรับ 

25.00 4.00 100.00 2 

Style S4. ผู้บริหารทุกระดับมีภาวะผู้น า และมีความ
มุ่งมั่นในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย ใช้การ
บริหารจัดการองค์กร ที่เน้นการมีส่วนร่วม การ
กระจายอ านาจ ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้านจิตอาสาอย่างต่อเนื่องโดยมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับผลการด าเนินงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต้อชุมชนทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

20.00 4.00 80.00 3 

staff S5. บุคลากรสายสนับสนุนมีกรอบอัตราก าลังที่
เพียงพอ 

5.00 5.00 25.00 7 

Skills 
 

S6. อาจารย์มีความรู้และทักษะ และประสบการณ์
วิชาชีพการพยาบาล และมีความเชี่ยวชาญสาขา 
เช่น การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, การจัดการ
ผู้ป่วยเรื้อรังรายกรณี , ระบบ E-Learning , การ
วิจัย , การดูแลแบบ PALLIATIVE  CARE,การ
พยาบาลผู้สูงอายุ และการพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุข 

35.00 4.00 140.00 1 

Shared 
Value 

S7. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีความ
มุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน 

5.00 5.00 25.00 6 

  110.00 31.00 460.00  
 



๒๑ 
 

จุดอ่อน (Weakness)  
 

7S 
model 

ปัจจัยภายใน น้ าหนัก คะแนน 
รวม

คะแนน 
ล าดับ 

Strategy W1.แผนการใช้เงินไม่ครอบคลุมทุกรายการ 
มาตรการประหยัดทรัพยากรยังไม่เกิด
ประสิทธิภาพ สถานที่ท างานยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ส 

10.00 2.00 20.00 4 

Systems W2.อาจารย์มีด้านอ่ืนมากส่งผลกระทบต่อ
ภารกิจด้านการสอนไม่เต็มที่และไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด  ขาดการน า
ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล น าไปใช้พื้นการ
บริหารและตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง  ระบบและ
กลไกการก ากับติดตามงานยังไม่มีประสิทธิภาพ  
การจัดการความรู้ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง  ไม่สามารถน าไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีใน
การด าเนินงาน ระบบกลไกและกระบวนการ
บริหารหลักสูตร ยังไม่ชัดเจน  ขาดการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ทรัพยากรแห่งการเรียนรู้ภายในยังไม่
เพียงพอ  ผลลัพธ์ด้านการผลิตบัณฑิตด้าน
ความรู้ เช่น ผลการสอบสภาการพยาบาลของ
บัณฑิตในครั้งแรก ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด  ไม่มีนวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ 

25.00 3.00 75.00 2 

staff W3.จ านวนอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสภาการพยาบาล 

10.00 5.00 50.00 3 

Skills 
 

W4.อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
บางส่วนขาดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์มีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ น้อย อาจารย์
พยาบาลส่วนใหญ่ขาดทักษะในการเขียน
ผลงานวิชาการ เช่น หนังสือ ต ารา  บทความ
วิชาการ ท าให้ผลงานวิชาการและเผยแพร่
ผลงาน ในระดับชาติหรือนานาชาติน้อยจ านวน
ผลงานวิชาการ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

35.00 4.00 140.00 1 



๒๒ 
 

7S 
model 

ปัจจัยภายใน น้ าหนัก คะแนน 
รวม

คะแนน 
ล าดับ 

และเพ่ือพัฒนางานยังมีน้อย บุคลากรสาย
สนับสนุน บางส่วนยังขาดทักษะที่เชี่ยวชาญ
ด้านการปฏิบัติงาน และมีปัญหาสุขภาพ ท าให้
สมรรถนะการท างานลดลง   อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ
บริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาน้อยเสนอ) 

Shared 
Value 

ค่านิยมร่วมยังไม่เกิดเป็นวัฒนธรรมในการ
ปฏิบัติงานเข้มแข็งและยั่งยืน 

10.00 4.00 40.00 5 

 รวมคะแนน 90.00 18.00 325.00   
           รวมน้ าหนัก S+W 200.00    

 
โอกาส (Opportunity)   
 

PEST 
model 

ปัจจัยภายใน น้ าหนัก คะแนน 
รวม

คะแนน 
ล าดับ 

Policy 
 
 
 
 
 
 

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ด้านการออก
นอกระบบเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และแผน
ยุทธศาสตร์ ศตวรรษท่ี ๒๑ กรอบแผนการศึกษา
อุดมศึกษาระยะยาว ด้านการพัฒนาก าลังคนให้
มีประสิทธิภาพ ท าให้มีงบประมาณสนับสนุน
จากภาครัฐส าหรับการผลิตพยาบาลของ
กระทรวงสาธารณสุข และแนวทางในการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 

25.00 5.00 125.00 3 

Environ
ment 

มีความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยกับ
สถาบันศึกษาในต่างประเทศ  เช่น ญี่ปุ่น 
อินโดนีเซีย 

15.00 4.00 60.00 4 

Econo
mic 

ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เป็นแนว
ท างานให้เหมาะสมเพียงพอกับหน่วยงาน 

5.00 3.00 15.00 5 

Social 
 
 
 
 

ระบบบริการสุขภาพมีความต้องการบุคลากร
สาขาวิชาชีพพยาบาลสูงสังคมมีความต้องการ
พยาบาลวิชาชีพสูง  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เปิดการค้าเสรี  มีผลให้ความต้องการพยาบาลสูง 
ยังเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน 

30.00 5.00 150.00 1 



๒๓ 
 

PEST 
model 

ปัจจัยภายใน น้ าหนัก คะแนน 
รวม

คะแนน 
ล าดับ 

Techno
logy 
 
 
 

ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
เอ้ือต่อการพัฒนาด้านพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน มีแหล่งสืบค้นข้อมูลที่หลากหลายและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น  

25.00 5.00 125.00 2 

 รวมคะแนน 100.00 22.00 475.00  

 
ภาวะคุกคาม (Threat)   
 

PEST 
model 

ปัจจัยภายใน น้ าหนัก คะแนน 
รวม

คะแนน 
ล าดับ 

Policy 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายการจ ากัดก าลังคนภาครัฐ (กพ.) เช่น 
การบรรจุเข้ารับราชการ  นโยบายขององค์กร
วิชาชีพพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพมีน้อย  การ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา และยังไม่มี พ.ร.บ. สถาบันพระบรม
ราชชนกท าให้ความก้าวทางวิชาการน้อยและ
การบริหารจัดการไม่คล่องตัว 

40.00 4.00 160.00 2 

Environ
ment 

ความเสี่ยงจากได้รับอันตรายจากการประกอบ
วิชาชีพมากขึ้น 

10.00 2.00 20.00 4 

Social 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศทางการผลิตพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุขลดลง มีสถาบันการศึกษาพยาบาล
เพ่ิมมากข้ึนมีการแข่งขันสูงส่งผลต่อพ้ืนที่การ
เรียนรู้ด้านการศึกษาและความร่วมมือ การรับรู้
นโยบายของเกี่ยวกับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ในการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาของแหล่งฝึก
ยังไม่ทั่วถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็ก
ยุคใหม่มีผลต่อการเรียนรู้ 

40.00 3.00 120.00 1 

Techno
logy 

ต้นทุนเทคโนโลยีสารสนเทศมีมูลค่าสูง  และมี
ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลลดลง 

10.00 2.00 20.00 3 

 รวมคะแนน 100.00 11.00 320.00   
                               รวมน้ าหนัก O+T 200.00    

 



๒๔ 
 

ผลการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙-
๒๕๖๓ 

 

 
 หมายเหตุ         ค่าเฉลี่ยคะแนน  

โอกาส (Opportunity) 9.50 

จุดอ่อน (Weakness) 6.50 
อุปสรรค (Threat) 6.40 
จุดแข็ง (Strength) 9.20 
  

   จากการวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย อยู่ในต าแหน่งที่เป็นจุดแข็ง – โอกาส หรือ 
“ภายนอก เอ้ือและภายในเด่น ”  วิทยาลัยสามารถใช้จุดแข็งและโอกาสที่มีพัฒนาการด าเนินงานของ
วิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 ๒.๓  ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  (พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๓) 
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2562) 

    เมื่อวิเคราะห์สถานะขององค์กรและบริบทแวดล้อม ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และภารกิจ
แล้ว จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ขึ้น เพ่ือเป็นเข็มทิศน าทางสู่อนาคตให้พัฒนาไปสู่จุดหมาย ดังนี้ 

 
  วิสัยทัศน์  (Vision)  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล    มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพ่ือชุมชน” 
 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

โอกาส (Opportunity) 
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จดุแข็ง (Strength) 



๒๕ 
 

สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล   หมายถึง 
1. เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผลิตบัณฑิตพยาบาลซ่ึงเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น

จากสังคม  
2. การจัดการศึกษามีเอกลักษณ์ขององค์กรที่มุ่งสร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพ

ชุมชน  
           3. บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ความสามารถทาง 
การศึกษาและการพยาบาล และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

4.  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานวัฒนธรรม 
และค่านิยมร่วมขององค์กรที่มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่พึ่งตนเองได้ 

 
มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพื่อชุมชน หมายถึง 
1.  บัณฑิตของวิทยาลัยมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความเป็นเลิศทางปัญญา มีทัศนคติที่ดี 

ยึดมั่นในคุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เข้าใจเข้าถึงสุขภาวะของชุมชน
ในประเทศ 

2. บัณฑิตของวิทยาลัย มีอัตลักษณ์ในการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์   
 
 พันธกิจ (Mission) 
                   พันธกิจเป็นกรอบในการด าเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัย และภารกิจการพัฒนาไปสู่
วิสัยทัศน์ วิทยาลัยได้ก าหนดพันธกิจ ๔ พันธกิจ ดังนี้ 

๑. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  
           ๒.  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ 
     ๓.  บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม 

                         ๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 

กรอบแผนที่ยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒๕๕๙- ๒๕๖๓ 
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ  2562) 

 
ในการด าเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ภายใต้กรอบแผนที่ 

ยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 2562) 
ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ที่ส าคัญ ๒ เป้าประสงค์ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ ๑  บัณฑิตและบุคลากรด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัย มี
สมรรถนะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ 

เป้าประสงค์ ๒  วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหาร บริการ วิชาการ และเป็นที่พ่ึงของ
ชุมชน 
 



๒๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
          ประเด็นยุทธศาสตร์เป็นประเด็นหลักที่ส าคัญหรือเป็นวาระหลักในการพัฒนาตามกรอบของแผน
ยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาด้วยวิธีการทางยุทธศาสตร์สู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   การผลิตบัณฑิตพยาบาล เพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพและความ
ต้องการของชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรม ที่ตอบสนองระบบสุขภาพและความ

ต้องการของชุมชน โดยเน้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพ่ือตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
 
เป้าประสงค์ (Goal)  
เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถแบ่งเป้าประสงค์ 

เป็น ๔  เป้าประสงค์หลัก โดยในแต่ละเป้าประสงค์ได้ก าหนดความมุ่งหมายในผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัดค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการเพ่ือเป็นแนวทางในการแปลงผลสัมฤทธิ์สู่การปฏิบัติ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

เป้าประสงค์ที่  ๑   บัณฑิตของวิทยาลัยมี มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีอัตลักษณ์ใน
การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  สอดคล้องกับปณิธานของวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

เป้าประสงค์ที่  ๒   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ 
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่พึ่งตนเองได้ 

เป้าประสงค์ที่  ๓   มีองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพเพ่ือตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
และความต้องการของชุมชน โดยเน้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

เป้าประสงค์ที่  ๔   มีการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพท่ีตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
 
 กลยุทธ์  (Strategic) 
 กลยุทธ์  เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่มีการวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) 

สามารถใช้เป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  
๒. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ   
3. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
๔. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
๕. ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง 
6. ยกระดับวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และต้นแบบด้านคุณธรรม 
7. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ได้สมรรถนะและอัตลักษณ์ 

ที่ก าหนด 
๘. เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวตกรรมที่มีคุณภาพ 



๒๗ 
 

ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ วิทยาลัยได้ก าหนดแนวปฏิบัติตามหลักการ 
Balanced  Scorecard  ดังนี้ 

 
กลยุทธ์มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ (Financial Perspective) 

กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง 
 กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือให้ได้สมรรถนะและอัตลักษณ์ 

                ที่ก าหนด 
 

กลยุทธ์มิติลูกค้า (Customer Perspective) 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๗  ยกระดับวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และต้นแบบด้านคุณธรรม 
 

กลยุทธ์มิติกระบวนการภายใน (Internal Perspective)  
กลยุทธ์ที่ ๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  
กลยุทธ์ที่ ๘  เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวตกรรมที่มีคุณภาพ 
 

กลยุทธ์มิติการพัฒนาองค์กร (Learning and growth Perspective) 
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ   
กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 
ในการนี้วิทยาลัยได้ก าหนดแผนงาน เพ่ือเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติที่มีคุณภาพ 

จ านวน  7  แผนงาน  ดังนี้ 
แผนงานที่ ๑. การจัดการเรียนการสอน 
แผนงานที ่๒. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
แผนงานที ่๓. การบริการวิชาการด้านสุขภาพและการน าไปใช้ประโยชน์  
แผนงานที ่๔. การบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
แผนงานที่ ๕. เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 
แผนงานที ่๖. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 แผนงานที่ ๗. การบริหารการวิจัยและผลงานวิชาการ 
 

 



๒๘ 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์  (Road  Map) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  : เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล    มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพ่ือชุมชน 
 
เป้าประสงค์หลกัที่ ๑  บัณฑติและบุคลากรด้านสุขภาพทีไ่ด้รับการพัฒนาจากวิทยาลัย  
            มีสมรรถนะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ 

เป้าประสงค์หลกัที่ 2  วิทยาลัยมคีวามเข้มแข็งในการบรหิาร บริการ วิชาการ และ 
              เป็นที่พ่ึงของชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พยาบาล 

เพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพและความ
ต้องการ 

ของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
วิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างองค์ความรู้
และนวตกรรม ทีต่อบสนองระบบบริการ
สุขภาพและความต้องการของชุมชน โดย
มุ่งเน้นการดูแลผูสู้งอายุ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรด้าน
สุขภาพ เพื่อตอบสนองระบบบริการ

สุขภาพ 
 

เป้าประสงค์ที่1 บัณฑิตของวิทยาลัยมี 
มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
มีอัตลักษณ์ในการให้บริการด้วยหัว
ใจความเป็นมนุษย์  สอดคล้องกับ
ปณิธานของวิทยาลัยและตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ มีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และ 
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่พึ่งตนเอง
ได้ 

เป้าประสงค์ที่ 3 มีองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางสุขภาพเพ่ือ
ตอบสนองระบบบริการสุขภาพและ
ความต้องการของชุมชนโดยเน้น
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 
 

เป้าประสงค์ที่ 4  มีการพัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพทีต่อบสนอง
ระบบบริการสุขภาพ  

กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๗     พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือให้ได้
สมรรถนะและอัตลักษณ์ท่ีก าหนด 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ   
กลยุทธ์ที่ 4  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 6  ยกระดับวิทยาลัยให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
ต้นแบบด้านคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๘  เร่งรัดพัฒนา
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และ 
นวตกรรมที่มีคุณภาพ 
 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาบุคลากรด้าน
สุขภาพเพ่ือตอบสนองระบบบริการ
สุขภาพ 
 กลยุทธ์ที ่๕ ส่งเสริมศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มี
ความเข้มแข็ง 
  
 
 



๒๙ 
 

แผนภูมิที่ ๒     แผนที่กลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ  2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 1  บัณฑิตและบุคลากรด้านสุขภาพทีไ่ด้รับการพัฒนา
จากวิทยาลัย มีสมรรถนะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของ
ระบบสุขภาพ 

เป้าประสงค์ 2   วิทยาลัยมีความเข้มแข็งในการบริหาร บริการ วิชาการ 
และเป็นที่พ่ึงของชุมชน 
 

กลยุทธ์ที ่6  ยกระดับวิทยาลัยใหเ้ป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้และต้นแบบด้านคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๘  เร่งรัดพัฒนาผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และนวตกรรมที่มีคุณภาพ 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๑  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
หลักสตูร ให้ได้คณุภาพมาตรฐาน 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อ
ตอบสนองระบบบริการสุขภาพ  

กลยุทธ์ที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาล มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อชุมชน วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์หลัก 

มุมมองด้าน
ประสิทธิผล 
ทางยุทธศาสตร์ 
(Financial 
Perspective) 
มุมมองด้าน
คุณภาพ 
การบริการ 

มุมมองด้าน 
การปฏิบัติ
ราชการ 
(Internal 
Process  
Perspective) 

มุมมองด้าน 
การพัฒนา
องค์กร 
(Learning and 
Growth  
Perspective) 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่
มีประสิทธิภาพ   
 

กลยุทธ์ที ่๕  ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศดา้นการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุให้มีความเข้มแข็ง  
 
เฉียงเหนือ 
 

กลยุทธ์ที่ ๗     พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ไดส้มรรถนะและอัตลักษณ์
ที่ก าหนด 
 

ประเด็น   
ยุทธศาสตร ์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลติ
บัณฑิตพยาบาล เพื่อตอบสนอง
ระบบสุขภาพและความต้องการของ
ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนา 
วิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างองค์
ความรู้และนวตกรรม ทีต่อบสนองระบบ
บริการสุขภาพและความต้องการของ
ชุมชน โดยมุ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ  
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
บุคลากรด้านสุขภาพ เพ่ือตอบสนอง
ระบบบริการสุขภาพ 



๓๐ 
 
ตารางท่ี 1  แสดงความสอดคล้องของ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ และแผนงาน   
                 ปีงบประมาณ  2562 

เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 
1  บัณฑิตและ
บุคลากรด้าน
สุขภาพที่ได้รับการ
พัฒนาจากวิทยาลัย 
มีสมรรถนะที่พึง
ประสงค์สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของระบบสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๑   การผลิต
บัณฑิตพยาบาล 
เพ่ือตอบสนอง
ระบบสุขภาพและ
ความต้องการของ
ชุมชน 

กลยุทธ์ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารหลักสูตรให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน 

แผนงานที่ 1. การจัดการ
เรียนการสอน 
 

กลยุทธ์ที่ ๗   พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ได้
สมรรถนะและอัตลักษณ์ 

แผนงานที่ 1. การจัดการ
เรียนการสอน 
แผนงานที่ 2. การจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่๔   การพัฒนา
บุคลากรด้าน
สุขภาพ เพื่อ
ตอบสนองระบบ
บริการสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากร
ด้านสุขภาพเพ่ือตอบสนอง
ระบบบริการสุขภาพ 

แผนงานที่ 3  การบริการ
วิชาการด้านสุขภาพและการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านบริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง 

2.วิทยาลัยมีความ
เข้มแข็งในการ
บริหาร บริการ 
วิชาการ และเป็นที่
พ่ึงของชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ ๒   การพัฒนา
วิทยาลัยให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 
 

กลยุทธ์ที ่๒ พัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ  

แผนงานที่ 4. การบริหาร
และพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

แผนงานที่ 5. เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหาร 

กลยุทธ์ที่ 6 ยกระดับ
วิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และต้นแบบด้าน
คุณธรรม 

แผนงานที่ 6. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที ่๓ การสร้างองค์
ความรู้และนวตก
รรม ที่ตอบสนอง
ระบบสุขภาพและ
ความต้องการของ
ชุมชน โดยเน้นด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ 

กลยุทธ์ที่ ๘  เร่งรัดพัฒนา
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 
และนวตกรรมที่มีคุณภาพ 
 

แผนงานที่ ๗. การบริหารการ
วิจัยและผลงานวิชาการ 
 

 



 ๓๑ 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ 256๒) 
ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการ
แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการประจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมี
การพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

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

๑. พัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 - คุณวุฒิปริญญาเอก  
- ผลงานทางวิชาการ 
- หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 

2. การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร และการติดตาม ก ากับ ให้มีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
    โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๒    พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ   

   มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 
    ๑. พัฒนาระบบการบริหารอาจารย์  :  การสรรหาอาจารย์และการธ ารงรักษาอาจารย์ 
          1.1 วิเคราะห์กรอบอัตราก าลังของอาจารย์ ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต และ

ทบทวนทุกปี  
1.2 การด าเนินการตามผลการวิเคราะห์ 
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีการเลื่อนระดับให้สูงขึ้นตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

1. ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  
ระดับหลักสูตร   
 

 
อยู่ในระดับ  

5 
 

 
NA 

 
NA 

 
อยู่ใน
ระดับ  5 

 

 
อยู่ใน
ระดับ  5 

 

 
อยู่ใน
ระดับ  5 

 



 ๓๒ 

1.4 วิเคราะห์ภาระงาน และจัดสรรภาระงาน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์สามารถ 
 ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

๒.  พัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ 
      ๒.๑. วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน :อ.
ประจ าหลักสูตร และ อาจารย์ประจ า 
   ๒.๒ จัดท า Road Map การศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และมี
มาตรการก ากับ ติดตามท่ีชัดเจน 
        ๒.๓. ส่งเสริมสนับสนุนและเพ่ิมแนวทางพัฒนาคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก ของอาจารย์ 
ให้ได้ตามแผน  (เช่น พัฒนาด้านภาษา การสนับสนุนด้านงบประมาณ เวลา และการประสานความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา) 
               ๓.  พัฒนาระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ เพ่ือหาแนวทางส่งเสริม 
สนับสนุนและช่วยเหลือให้อาจารย์ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

    4. การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและวิชาชีพ 
    ๕. การเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพ่ือรองรับพระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก 

ในการปรับเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
       อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๑. วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญ ด้านวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์  
เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัย  รวมทั้งความต้องการรายบุคคลและหน่วยงาน 
               ๒.  จัดท าบันไดความก้าวหน้าตามวิชาชีพ 
               ๓.  ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ ที่มีสมรรถนะความเชี่ยวชาญ  ให้มีความโดดเด่น 

     ๔. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้สามารถปฏิบัติงานได้หลากหลายและเน้นการ
ท างานเป็นทีม  
          บุคลากรสายสนับสนุน 
        ๑. วิเคราะห์และวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่
รับผิดชอบเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัย   
                ๒. จัดท าบันไดความก้าวหน้าตามสาขาการปฏิบัติงาน 
                ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุน ที่มีสมรรถนะความเชี่ยวชาญ  ให้มีความ 
โดดเด่น 
           6.  พัฒนาระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลจากการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ   
           ๗.  มีแนวทางให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีการน าความรู้จากการไปพัฒนามาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ/หรือการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 



 ๓๓ 

     โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 

  มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 
1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

และการบริการวิชาการ 
2. ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีจากความร่วมมือการด าเนินงานของเครือข่าย 

-ด้านการเรียนการสอน  
-ด้านการวิจัย  
-ด้านการบริการวิชาการ 

3.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 

 โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๔    เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
           มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 

๑. พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
-ก าหนดงานหลัก/ขอบเขต 
-ทบทวนระบบกลไกการด าเนินงาน 
-พัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

2. ระดับความส าเร็จใน
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

การ
ด าเนินงาน 
5 ข้อ 

NA NA การ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

การ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

การ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

3. ระดับความส าเร็จ
ในการสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรเขต
สุขภาพรองรับ 
Service plan  

มีการ
ด าเนินงาน 5 

ข้อ 

NA NA มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 



 ๓๔ 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างเป็น
รูปธรรม 

๓. มีการน าระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
๔. บูรณาการการประกันคุณภาพการศึกษาเข้ากับการติดตามและประเมินผลการ

ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๕   ส่งเสริมศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง 

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 

 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

4. ระดับ
ความส าเร็จของ
คุณภาพการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

NA NA มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

5. ระดับ
ความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ก ากับติดตาม 

มีการ
ด าเนินการ
ครบ ๔ ข้อ 

 

มีการ
ด าเนินการ
ครบ ๔ ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ
ครบ ๔ ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ
ครบ ๔ ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ
ครบ ๔ ข้อ 

มีการ
ด าเนินการ
ครบ ๔ ข้อ 



 ๓๕ 

    โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
กลยุทธ์ที่ 6   ยกระดับวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และต้นแบบด้านคุณธรรม 
           มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 

๑.  ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณธรรมขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ทุกระดับ และส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 

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. มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับพันธกิจอ่ืนๆของวิทยาลัย 
๖. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม  

   ๗. มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานเกิดประโยชน์ต่อบุคคลและสถาบันชัดเจน 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

6. ระดับความส าเร็จใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุที่มารับบริการมี
ภาวะสุขภาพดีขึ้นเมื่อ
เทียบจากเดิม  

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

NA NA มีการ
ด าเนินงาน 
5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 
5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 
5 ข้อ 

7. ระดับความส าเร็จใน
การสร้าง/พัฒนาองค์
ความรู้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

NA NA มีการ
ด าเนินงาน 
5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 
5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 
5 ข้อ 

8. ระดับความส าเร็จใน
การสนับสนุนให้อาจารย์
มีส่วนร่วมในการ
ให้บริการวิชาการ
ผู้สูงอายุ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

NA NA มีการ
ด าเนินงาน 
5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 
5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 
5 ข้อ 



 ๓๖ 

โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ที่  ๗  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อให้ได้สมรรถนะและอัตลักษณ์ที่
ก าหนด 

            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 ก่อนเข้าศึกษา ก่อนส าเร็จการศึกษาและ
เตรียมความพร้อมในการสอบขอขึ้นใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล         

 
      โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

๙. ระดับความส าเร็จในการ
ด าเนินการเป็นหน่วยงาน
คุณธรรม 

ครบทั้ง 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 

10.ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ครบทั้ง ๕ ข้อ 
 

NA NA NA ด าเนิน 
การได้ 
๕ ข้อ 

ด าเนิน 
การได้ 
๕ ข้อ 

11. ระดับความส าเร็จของ
องค์กรแห่งการเรียนรู้  
 

ครบทั้ง 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 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ระดั     12. ระดับ
ความส าเร็จในการ
ประเมินคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 



 ๓๗ 

 
กลยุทธ์ที่ 8  เร่งรัดพัฒนาการบริหารการวิจัยและผลงานวิชาการ 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 
  ๑. ก าหนดนโยบายและทิศทาง การวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การวิจัยของประเทศ  

๒. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัย /การพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
๓. สร้างเครือข่ายการวิจัยและของบสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันอื่นๆทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ 
   ๔. สร้างชุมชนนักวิจัย/นักปฏิบัติ ที่มีความเชี่ยวชาญ 

5. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

  
โดยมีตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย 

๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

13. ระดับ
ความส าเร็จในการ
พัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิต      

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

14. ระดับ
ความส าเร็จของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
ผลการสอบข้ึน
ทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ผ่านใน 
ครั้งแรก  

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 

5 ข้อ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

15. ระดับ
ความส าเร็จในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

มีการ
ด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

NA NA มีการ
ด าเนินงาน 
5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 
5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 
5 ข้อ 



 ๓๘ 

 
สรุป ในปีงบประมาณ 2562  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม มีตัวชี้วัดกลยุทธ์ ประจ าปี 

งบประมาณ  ๒๕๖2  ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖1 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖2 )  จ านวน 16  ตัวชี้วดั   
และมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดกลยุทธ์สู่กลุ่มต่างๆ   ซึ่งสามารถแยกตามกลุ่มท่ีรับผิดชอบ ได้ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาการ   จ านวน  4 ตัวชี้วัด  (รับผิดชอบร่วมกับกลุ่มกิจการนักศึกษาล าท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 1 ตัวชี้วัด) 

2. กลุ่มกิจการนักศึกษา  จ านวน  3  ตัวชี้วัด  (รับผิดชอบร่วมกับกลุ่มวิชาการ 1 ตัวชี้วัด) 
3. กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ    จ านวน      7     ตัวชี้วัด 
4. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์     จ านวน      3     ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

16. ระดับ
ความส าเร็จในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ 

มีการ
ด าเนินการ 
5 ข้อ 

 

NA NA มีการ
ด าเนินงาน 
5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 
5 ข้อ 

มีการ
ด าเนินงาน 
5 ข้อ 



 ๓๙ 

บทที่ ๓ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ ( ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ
2562  ไปสู่การปฏิบัติเป็นการด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง  ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑   การผลิตบัณฑิตพยาบาล เพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพและความ 
                                ตอ้งการของชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓   การสร้างองค์ความรู้และนวตกรรม ที่ตอบสนองระบบสุขภาพและความ 
                               ต้องการของชุมชน โดยเน้นด้านการดูแลผู้สูงอายุ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   การพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพ่ือตอบสนองระบบบริการสุขภาพ 
 
ในปีงบประมาณ 2562 นี้  วิทยาลัยได้ก าหนดแผนงาน เพ่ือเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ สู่การ 

ปฏิบัติที่มีคุณภาพจ านวน  7  แผนงาน  ดังนี้ 
แผนงานที่ ๑. การจัดการเรียนการสอน 
แผนงานที่ ๒. การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
แผนงานที่ ๓. การบริการวิชาการด้านสุขภาพและการน าไปใช้ประโยชน์  
แผนงานที่ ๔. การบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
แผนงานที่ ๕. เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ 
แผนงานที่ ๖. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
แผนงานที่ ๗. การบริหารการวิจัยและผลงานวิชาการ 

              
        ทัง้นี้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วยรายละเอียดของพันธกิจ แผนงาน  โครงการ  
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖2  มีทั้งหมด 72 โครงการ 
ประกอบด้วย  แผนปฏิบัติการโครงการเชิงกลยุทธ์  จ านวน  17  โครงการ  รายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑.  
และแผนปฏิบัติการโครงการประจ า  จ านวน  55 โครงการ (รายละเอียดในคู่มือแผนปฏิบัติประจ าปี
ประจ าปีงบประมาณ 2562)  และยังได้ก าหนดโครงการเร่งด่วน (Flagship) ที่ส าคัญ เร่งด่วน เพ่ือเป็น
วาระในการพัฒนาเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  จ านวน ๖  โครงการ  
ได้แก่ 
            ๑.  โครงการพัฒนาระบบบริหารหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 
       ๒.  โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
             ๓.  โครงการพัฒนาผลิตผลงานวิจัย บทความวิชาการและผลงานนวตกรรม หนังสือ ต ารา 
             4.  โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
    ๕.  โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนานักศึกษากับการจัดการเรียน 

        การสอน 
             6.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ               

 
          



๔๐ 
 

ตารางที่ ๓.๑ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
พันธกิจ กลยุทธ์,  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า

เป้าหมาย 
งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 

ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  
๑   การผลิต
บัณฑิต
พยาบาล เพื่อ
ตอบสนอง
ระบบสุขภาพ
และความ
ต้องการของ
ชุมชน 
 
 

พันธกิจที่ ๑ 
ด้านการผลิต
บัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑.  
 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษาให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน  
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่  ๑.   
1. ระดับความส าเร็จ
การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร   
 

มาตรการ 
๑. พัฒนา
คุณภาพอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
 - คุณวุฒิปริญญา
เอก  
– ผลงานทาง
วิชาการ 

- หลักสูตรและ
การบริหาร
หลักสูตร 

2. พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารหลักสูตร 
และการติดตาม 
ก ากับ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ ๑. 
การจัดการ
เรียนการ
สอน 
 
 

โครงการที่  1 
   โครงการพัฒนาระบบ
บริหารหลักสูตรให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 ๑) มีแผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตรตามผลการประเมิน
และตามเป้าหมายหลักสูตร 
๒) มีผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพหลักสูตร เพ่ิมขึ้นจาก
เดิม อย่างน้อย  ๒  ระดับ
หลักสูตร ครบทุกตัวบ่งชี้ 
๓)มีรายงานผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร ทุกไตรมาส (จ านวน  
๔ ครั้ง) 

NA NA ๑๘, 
๖๕๐  

30, 
9๒๐ 

32, 
000 

81,570 กลุ่ม
วิชา 
การ 



๔๑ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  
๑   การผลิต
บัณฑิต
พยาบาล เพื่อ
ตอบสนอง
ระบบสุขภาพ
และความ
ต้องการของ
ชุมชน 
 
 

พันธกิจที่ ๑ 
ด้านการผลิต
บัณฑิตให้มี
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑.  
 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการศึกษาให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน  
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่  ๑.   
1. ระดับความส าเร็จ
การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร   
 

มาตรการ 
๒. พัฒนา
คุณภาพอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
 - คุณวุฒิปริญญา
เอก  
– ผลงานทาง
วิชาการ 

- หลักสูตรและ
การบริหาร
หลักสูตร 

2. พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารหลักสูตร 
และการติดตาม 
ก ากับ ให้มี
ประสิทธิภาพ 

แผนงานที่ ๑. 
การจัดการ
เรียนการ
สอน 
 
 

โครงการที่  4 
  โครงการพัฒนาหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพรองรับการ
ประกันคุณภาพ 
 
 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1.หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับ 
มคอ. 1 ของสภาการพยาบาล  
2. จ านวนวิทยาลัยที่น า
แนวคิดระบบ AUN QA ไปใช้
ในการบริหารหลักสูตร 
(4 แห่งขึ้นไป) 
3. จ านวนหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิต 
ของวิทยาลัยในเครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือที่มีการเผยแพร่ 
(5 หลักสูตร) 

NA NA ๓๖๒,
๒๔๐ 

325,
000 

330,
000 

1,017,
240 

 

กลุ่ม
วิชา 
การ 



๔๒ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๒  การพัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 
 
 

พันธกิจที่ ๕ 
ด้านการ
บริหาร
จัดการและ
พัฒนา
บุคลากร 
 

กลยุทธ์ที่ ๒   
 พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ   
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 2.  
  ระดับความส าเร็จใน
การบริหารทรัพยากร
มนุษยม์ีการด าเนินงาน 
5 ข้อ 
 
 
 

มาตรการ 
 ๑. พัฒนาระบบ
การบริหาร
อาจารย์  :  การ
สรรหาอาจารย์
และการธ ารง
รักษาอาจารย์       

  ๒.  พัฒนาคุณวุฒิ
ของอาจารย์ 
 ๓.  พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ก ากับ ติดตาม 
อาจารย์ที่ลา
ศึกษาต่อ เพ่ือหา
แนวทางส่งเสริม 
สนับสนุนและ
ช่วยเหลือให้
อาจารย์ส าเร็จ
การศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่

แผนงานที่
๔. การ
บริหารและ
พัฒนา
บุคลากรใน
องค์กร 
 

โครงการที่  14.  
  โครงการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
ส าหรับอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
 ระดับความส าเร็จในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มีการ
ด าเนินการครบ 4 ข้อ ดังนี้ 
   ๑. มีแผนการบริหาร
บุคลากรที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   ๒. มีการบริหารบุคลากร
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
   ๓. มีการประเมิน
ความส าเร็จของแผนการ
บริหารบุคลากร 
   4. มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การบริหารบุคลากร 

NA NA ๘๙๐,
๖๕๐ 

47, 
990 

๕0, 
000 

988, 
640 

กลุ่ม
บริหาร

และยุทธ 
ศาสตร ์



๔๓ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ก าหนด 
4. การพัฒนา
ความสามารถของ
บุคลากร 

 
 

  กลยุทธ์ที่ ๒   
 พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ   
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 2.  
  ระดับความส าเร็จใน
การบริหารทรัพยากร
มนุษยม์ีการด าเนินงาน 
5 ข้อ 
 

5.  พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล
จากการพัฒนา
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ   
 6. มีแนวทางให้
อาจารย์และ
บุคลากรสาย
สนับสนุนมีการน า
ความรู้จากการไป
พัฒนามาใช้ใน
การพัฒนาการ

แผนงานที่
๔. การ
บริหารและ
พัฒนา
บุคลากรใน
องค์กร 
 

โครงการที่  15.  
  โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ระดับความส าเร็จในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ มีการด าเนินการครบ 
5 ข้อ 
2. จ านวนนวัตกรรม/
ผลงานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง 
3. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการพัฒนาตาม
แผนอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

NA NA ๖๖, 
๒๖0 

97,4
70 

1,50
0,00
0 

1,663,
730 

กลุ่ม
บริหาร

และยุทธ 
ศาสตร ์



๔๔ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

จัดการเรียนการ
สอนและ/หรือ
การปฏิบัติงาน 

  กลยุทธ์ที่ ๒   
 พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสิทธิภาพ   
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 2.  
  ระดับความส าเร็จใน
การบริหารทรัพยากร
มนุษยม์ีการด าเนินงาน 
5 ข้อ 
 

 ๑. วิเคราะห์และ
วางแผนพัฒนา
บุคลากรสาย
สนับสนุนให้มี
ความเชี่ยวชาญ 
ในงานที่
รับผิดชอบ  
 ๒. จัดท าบันได
ความก้าวหน้า
ตามสาขาการ
ปฏิบัติงาน 
๓. ส่งเสริม
สนับสนุนให้
บุคลากรสาย
สนับสนุน ที่มี
สมรรถนะความ
เชี่ยวชาญ  ให้มี
ความ 

แผนงานที่
๔. การ
บริหารและ
พัฒนา
บุคลากรใน
องค์กร 
 

โครงการที่  16.  
  โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ประสิทธิภาพ  
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการ
ด าเนินการครบ 5 ข้อ ดังนี้ 
   ๑. มีแผนการพัฒนา
บุคลากรที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   ๒. มีการพัฒนาบุคลากร
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
   ๓. มีระบบการติดตามให้
บุคลากรน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการพัฒนาการ

NA NA NA 387,
800 

400,
000 

785,00
0 

กลุ่ม
บริหาร

และยุทธ 
ศาสตร ์



๔๕ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

โดดเด่น 
 
 

เรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ หรือการ
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เห็นเป็น
รูปธรรมชัดเจน 
   ๔. มีการประเมิน
ความส าเร็จของแผนการ
พัฒนาบุคลากร 
   ๕. มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การพัฒนาบุคลากร 
2. จ านวนนวัตกรรม/
ผลงานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง 
3. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการพัฒนาตาม
แผนอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๔   การ
พัฒนา
บุคลากรด้าน
สุขภาพ เพื่อ

พันธกิจที่ ๓ 
ด้านการ
บริการ
วิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ 3   
   พัฒนาบุคลากรด้าน
สุขภาพเพื่อตอบสนอง
ระบบบริการสุขภาพ 
 
 

มาตรการ 
1.  เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
เครือข่ายความ
ร่วมมือ ด้านการ
เรียนการสอน 

แผนงานที่ 
3  การ
บริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพและ
การน าไปใช้

โครงการที่ 10    
    โครงการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง 
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ทั่วไป (การรักษาโรค
เบื้องต้น) รุ่นที่ 24 

NA NA 1,75
0,00

0 

1,28
3,35

0 

1,75
0,00

0 

4,783,
350 

กลุ่มวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 



๔๖ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ตอบสนอง
ระบบสุขภาพ
และความ
ต้องการของ
ชุมชน 
  

 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 3.  
   ระดับความส าเร็จใน
การสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรเขต
สุขภาพรองรับ 
Service plan 
ปีงบประมาณ 2561 
มีการด าเนินงาน 5 ข้อ 
 
 

 

การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 
2. ส่งเสริมให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดี
จากความร่วมมือ
การด าเนินงาน
ของเครือข่าย 
-ด้านการเรียน
การสอน  
-ด้านการวิจัย  
-ด้านการบริการ
วิชาการ 
3.  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลความ
ร่วมมือด้าน
วิชาการและ
วิชาชีพ 

ประโยชน์ 
 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1 .ผู้เข้าอบรมผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลตามที่หลักสูตร
ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 
2. สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
สุขภาพภายหลังที่ได้รับการ
พัฒนาจากวิทยาลัย       
มีค่าเฉลี่ย≥ ๔.๐๑ 
3.  ผู้เข้าอบรมมีความพึง
พอใจต่อการอบรมในระดับ
มากขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 
4.ผู้บังคับบัญชามีความพึง
พอใจต่อสมรรถนะของ
ผู้ส าเร็จการอบรมในระดับ
มากขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 

 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๔   การ

พันธกิจที่ ๓ 
ด้านการ
บริการ

กลยุทธ์ที่ 3   
   พัฒนาบุคลากรด้าน
สุขภาพเพื่อตอบสนอง

มาตรการ 
1.  เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ

แผนงานที่ 
3  การ
บริการ

โครงการที่  11  
   โครงการจัดการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร

NA NA 16, 
500 
เดิม 

2,71
2,06

0 

2,88
0,00

0 

5,608,
560 

กลุ่มวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 



๔๗ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

พัฒนา
บุคลากรด้าน
สุขภาพ เพื่อ
ตอบสนอง
ระบบสุขภาพ
และความ
ต้องการของ
ชุมชน 
  

วิชาการ 
 

ระบบบริการสุขภาพ 
 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 3.  
   ระดับความส าเร็จใน
การสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรเขต
สุขภาพรองรับ 
Service plan 
ปีงบประมาณ 2561 
มีการด าเนินงาน 5 ข้อ 
 
 

เครือข่ายความ
ร่วมมือ ด้านการ
เรียนการสอน 
การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 
2. ส่งเสริมให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดี
จากความร่วมมือ
การด าเนินงาน
ของเครือข่าย 
-ด้านการเรียน
การสอน  
-ด้านการวิจัย  
-ด้านการบริการ
วิชาการ 
3.  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลความ
ร่วมมือด้าน
วิชาการและ
วิชาชีพ 

วิชาการด้าน
สุขภาพและ
การน าไปใช้
ประโยชน์ 
 
 

ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๓ 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
๑) เป็นหลักสูตรที่สร้างใหม่/
ปรับปรุงที่ตอบสนองระบบ
บริการสุขภาพ 
๒) ร้อยละของผู้เข้าอบรมมี
สมรรถนะตามที่หลักสูตร
ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐ 
๓) ร้อยละของอาจารย์มี
สมรรถนะในการให้บริการ
วิชาการตามสาขาวิชาชีพ
อย่างน้อย 
ร้อยละ ๑๐ 
๔) ผู้เข้ารับ 
บริการมีความพึงพอใจต่อการ
อบรมในระดับมากข้ึนไป  
ร้อยละ ๘๐ 

พัฒ 
นา

ระบบ
ตอบ
สนอง
เขต 
7 



๔๘ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๒. การพัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 
 

พันธกิจที่ ๕ 
ด้านการ
บริหาร
จัดการและ
พัฒนา
บุคลากร 
 

กลยุทธ์ที่ 4.  
  เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 4. ระดับ
ความส าเร็จของ
คุณภาพการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร มีการ
ด าเนินงาน 5 ข้อ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 5. ระดับ
ความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ก ากับติดตาม 
มีการด าเนินงาน 4 ข้อ 

มาตรการ 
1พัฒนาระบบ
สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 
2.พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นรูปธรรม
3.มีการน าระบบ
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูล มาใช้
ในการปฏิบัติงาน 
 
4.บูรณาการการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาเข้ากับ
การติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานให้มี

แผนงานที่ 
๕. 
เทคโนโล
ยีสาร 
สนเทศ 
เพ่ือการ
บริหาร
จัดการ 
 

โครงการที่  1๗ 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การก ากับติดตามการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ผู้ใช้ฐานข้อมูลมีความรู้
ความเข้าใจในการใช้
ฐานข้อมูล 
2. ระดับความส าเร็จ ในการ
ก ากับติดตามติดตามการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เกณฑ์ 
   1) มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล การลง
บันทึกข้อมูล และผู้ก ากับ
ติดตาม 
   2) ผู้รับผิดชอบมีการลง
บันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง 

NA NA ๔๕๖,
๒๐๐    

๙๗, 
๔๗๐  

100,
000 

- 

653,67
0  

กลุ่ม
บริหาร
และ
ยุทธ 

ศาสตร์ 
 



๔๙ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

 
 

ประสิทธิภาพ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
   3) มีการรายงานผลการ
ก ากับติดตามต่อผู้บริหารตาม
แผนที่ก าหนด 
   4) มีการน าสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารหรือการ
ตัดสินใจของกลุ่มและองค์กร 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานฐานข้อมูลอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า
หรือเท่ากับ ๓.๕1) 
๔. มีแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศและระบบ
เครือข่าย (ICT Master Plan) 
มีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล 
สถาบันพระบรมราชชนก ปี 
พ.ศ. 2560 – 2564  



๕๐ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๔   การ
พัฒนา
บุคลากรด้าน
สุขภาพ เพ่ือ
ตอบสนอง
ระบบสุขภาพ
และความ
ต้องการของ
ชุมชน 
  

พันธกิจที่ ๓ 
ด้านการ
บริการ
วิชาการ 

 

กลยุทธ์ที่ 5    
  ส่งเสริมศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุให้มี
ความเข้มแข็ง 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 6. ระดับ
ความส าเร็จในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สูงอายุที่มารับบริการ
มีภาวะสุขภาพดีขึ้นเมื่อ
เทียบจากเดิม มีการ
ด าเนินการ ๕ ข้อ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 7. ระดับ
ความส าเร็จในการ
สร้าง/พัฒนาองค์
ความรู้ในการดูแล
ผู้สูงอายุ มีการ
ด าเนินการ ๕ ข้อ 

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 
๓. การ
บริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพและ
การน าไปใช้
ประโยชน์ 
 

โครงการที่  9.   
   โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงานของศูนย์ความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้าน
สุขภาพผู้สูงอายุ  
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มารับ
บริการมีภาวะสุขภาพดีขึ้นเมื่อ
เทียบจากเดิมอย่างน้อยร้อย
ละ ๑๐ 
๒. มีจ านวนองค์ความรู้ในการ
ดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย ๑ 
เรื่อง 
๓. ร้อยละของอาจารย์มีส่วน
ร่วมในการให้บริการวิชาการ
ผู้สูงอายุครบทุกกลุ่มวิชาและ
อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 

NA NA 23, 
5๒๐  

38, 
4๕๐ 

40, 
000 

101, 
970 

กลุ่มวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 



๕๑ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ตัวช้ีวัดที่ 8. ระดับ
ความส าเร็จในการ
สนับสนุนให้อาจารย์มี
ส่วนร่วมในการ
ให้บริการวิชาการ
ผู้สูงอายุ   มีการ
ด าเนินการ ๕ ข้อ 
 
 
 

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



๕๒ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๒.   การ
พัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 
 

พันธกิจที่ ๔ 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธร
รมและภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 6. ยกระดับ
วิทยาลัยให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้และ
ต้นแบบด้านคุณธรรม 

 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่  ๙. ระดับ
ความส าเร็จในการ
ด าเนินการเป็น
หน่วยงานคุณธรรม 
มีการด าเนินการ ๕ ข้อ 
 
 

มาตรการ 
๑.ก าหนด
นโยบายด้านการ
พัฒนาคุณธรรม
ขององค์กร โดย
การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุก
ระดับและส่งเสริม
และพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
๒. พัฒนาระบบ
และกลไกการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมใน
องค์กรโดยใช้
กระบวนการมี 
ส่วนร่วม (ข้ันตอน
การท างาน  มี
ผู้รับผิดชอบ มี

แผนงานที่ 
๖.ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธร
รมและภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการที่  12.   
   โครงการพัฒนาวิทยาลัย
คุณธรรม  สู่ความสุข 
พอเพียงและย่ังยืน 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
๑.อาจารย์และบุคลากร
วิทยาลัย ปฏิบัติตาม
พฤติกรรมคุณธรรม ที่ก าหนด 
เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
จากปีที่ผ่านมา 
๒.ค่าเฉลี่ย happynometer 
ในภาพรวม เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐ จากปีที่ผ่านมา 
๓.มีผลลัพธ์ที่สะท้อนการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม  
ในการลดค่าใช้จ่ายในองค์กร  
๔.มีเครือข่ายคุณธรรมใน
จังหวัดมหาสารคามทั้งภาครัฐ

NA NA ๖๕, 
๑๐๐ 

๓๐,๓
๗๐  

35,0
00 

130,47
0 

กลุ่ม 
กิจการ
นัก 
ศึกษา 



๕๓ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

การก าหนด
พฤติกรรม 
มาตรฐานทาง
จริยธรรม ตัวบ่งชี้
พฤติกรรม
จริยธรรม มีการ
ติดตามก ากับ
ติดตาม) 
๓. พัฒนาระบบ
การท างานและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
บรรยากาศ
กัลยาณมิตร ที่
เอ้ือต่อการ 
พัฒนาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
๔.ส่งเสริม
สนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติ

และเอกชน อย่างน้อย ๕ 
หน่วยงาน 
 
 
 



๕๔ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ตามพฤติกรรม
บ่งชี้คุณธรรม 
พร้อมการน้อมน า 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ครอบคลุม
บุคลากรทุกระดับ
อย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
5.ยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคลากรที่
เป็นแบบอย่าง
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  
6. มีการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรมทั้ง
ภายในและ
ภายนอก



๕๕ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

หน่วยงานเกิด
ประโยชน์ต่อ
บุคคลและสถาบัน
ชัดเจน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒.   การ
พัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 
 

พันธกิจที่ ๔ 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธร
รมและภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 6. ยกระดับ
วิทยาลัยให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้และ
ต้นแบบด้านคุณธรรม 

 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่  10.  
ระดับความส าเร็จ 
ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
มีการด าเนินการ ๕ ข้อ 
 
 

มาตรการ 
1.มีการบูรณา
การการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมกับพันธกิจ
อ่ืนๆของวิทยาลัย 
 

แผนงานที่ 
๖.ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธร
รมและภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการที่  13.   
   โครงการ บูรณาการ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และพัฒนานักศึกษา
กับการจัดการเรียนการสอน 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
๑.นักศึกษามีผลงานหรือแนว
ทางการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพทุก
รายวิชาที่บูรณาการ 
๒. ผลงานนักศึกษาที่เกิดจาก
การบูรณาการได้รับการ
น าเสนอในเวทีระดับชาติอย่าง
น้อย 1 ผลงาน 
๓. นักศึกษามีผลการ

NA NA NA ๕๒, 
๓๐๐ 

๕๕, 
000 

107, 
300 

กลุ่ม 
กิจการ
นักศึก
ษา 



๕๖ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ประเมินอัตลักษณ์บัณฑิต 
(SAP)และผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา(TQF)  อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไปอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 
๔.ร้อยละของนักศึกษากลุ่ม 
เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
๕.รอ้ยละของบุคลากรเข้าร่วม
โครงการอย่างน้อยร้อยละ 
๘๐ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒.   การ
พัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง 
 

พันธกิจที่ ๔ 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธร
รมและภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ 6. ยกระดับ
วิทยาลัยให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้และ
ต้นแบบด้านคุณธรรม 

 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่  10. ระดับ
ความส าเร็จขององค์กร

มาตรการ 
๑.  ก าหนด
นโยบายด้านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๒. พัฒนาระบบ
และกลไกการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3.ส่งเสริม

แผนงานที่ 
๖.ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธร
รมและภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการที่  8 
   โครงการพัฒนาการ
จัดการความรู้ 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. มีการจัดการความรู้ครบ
ทุกกลุ่ม 
๒. มีการสรุปบทเรียนจาก

NA NA 17, 
150 

๔๒, 
๐๐๐ 

50, 
000 

109,15
0 

กลุ่ม
วิจัย
และ
บริการ
วิชา 
การ 



๕๗ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

แห่งการเรียนรู้  
มีการด าเนินการ ๕ ข้อ 
 

 

สนับสนุนให้
บุคลากรปฏิบัติ 
ตามองค์ความรู้  
4. มีการถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก
หน่วยงานเกิด
ประโยชน์ต่อ
บุคคลและสถาบัน
ชัดเจน 

เรื่องเล่า อย่างน้อยกลุ่มละ ๑ 
เรื่อง 
๓. มีองค์ความรู้/แก่นความรู้ 
อย่างน้อย ๒ เรื่อง (การเรียน
การสอน, วิจัย) 
๔. มีชุมชนนักวิจัย/นักปฏิบัติ 
อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
๕. มีหลักฐานการเผยแพร่ 
อย่างน้อย ๒ กลุ่ม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๑.  การผลิต
และพัฒนา
ก าลังคนด้าน
สุขภาพที่ตอบ
ความต้องการ
ของชุมชน 
 

พันธกิจที่ ๑ 
ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  7. พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
เพื่อให้ได้สมรรถนะ
และอัตลักษณ์ที่
ก าหนด 
 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ ๑2. ระดับ 

1. พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอน /รูปแบบ /
นวัตกรรม การ
จัดการเรียนการ
สอน /การบูรณา
การกับพันธกิจ
ของวิทยาลัย และ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ

แผนงานที่ ๑. 
การจัดการ
เรียนการ
สอน 
 
 

โครงการที่  ๒. 
   โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้านการจัดการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัต ิ
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. ครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนรู้ภาคปฏิบัติในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ในระดับดีข้ึนไป 

NA NA ๔๓, 
๑๒๐ 

๒4, 
440  

26, 
๐๐๐ 

93,560 กลุ่ม
วิชา 
การ 



๕๘ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

            ความส าเร็จในการ 
          ประเมินคุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
อยู่ในระดับ 5   
 
 
ตัวช้ีวัดที ่13. ระดับ
ความส าเร็จในการ
พัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิต อยู่ในระดับ 5 
   
 

ที่ 21 ตามสภาพ
จริง /เน้นชุมชน
เป็นฐาน ที่
สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของ
วิทยาลัย 
 2. เสริมสร้าง
สมรรถนะ
นักศึกษาทุกชั้นปี
ทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา และ
ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21  
ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของบัณฑิต 
และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

คิดเป็นร้อย ๗๐  
๒  ครูผู้สอนรับรู้สมรรถนะ
ทักษะทางคลินิกของตนเองใน
ระดับดีข้ึนไปคิดเป็น ร้อย ๘๐  
 



๕๙ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๑.  การผลิต
และพัฒนา
ก าลังคนด้าน
สุขภาพที่ตอบ
ความต้องการ
ของชุมชน 
 

พันธกิจที่ ๑ 
ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  7. พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
เพื่อให้ได้สมรรถนะ
และอัตลักษณ์ที่
ก าหนด 
 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที ่14. ระดับ
ความส าเร็จของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
ผลการสอบข้ึน
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ผ่าน
ในครั้งแรก อยู่ในระดับ 
5  

มาตรการ 
3.  เสริมสร้าง
สมรรถนะและ
เตรียมความ
พร้อมนักศึกษา 
ก่อนเข้าศึกษา
และก่อนส าเร็จ
การศึกษา 
 

แผนงานที่ ๑. 
การจัดการ
เรียนการ
สอน 
 
 

โครงการที่  ๓. 
   โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ เพื่อ
ก้าวสู่วิชาชีพ ส าหรับ 
นักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ รุ่นที่ ๓๓ 
  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
๑) ร้อยละผลสอบรวบยอด
ของวิทยาลัยศรีมหาสารคาม 
ผ่านเกณฑ์ อย่างน้อยร้อยละ 
๗๐ 
 
 

NA NA ๑๐๒,
๑๕๐ 

๕๓, 
๘๕๐ 

55, 
000 

211,00
0 

กลุ่ม
วิชา 
การ 



๖๐ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๑.  การผลิต
และพัฒนา
ก าลังคนด้าน
สุขภาพที่ตอบ
ความต้องการ
ของชุมชน 
 

พันธกิจที่ ๑ 
ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่  7. พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
เพื่อให้ได้สมรรถนะ
และอัตลักษณ์ที่
ก าหนด 
 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที ่13. ระดับ
ความส าเร็จในการ
พัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิต อยู่ในระดับ 5 
   
 

มาตรการ 
1. พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
สอน /รูปแบบ /
นวัตกรรม การ
จัดการเรียนการ
สอน /การบูรณา
การกับพันธกิจ
ของวิทยาลัย และ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ตามสภาพ
จริง /เน้นชุมชน
เป็นฐาน ที่
สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของ
วิทยาลัย 
2. เสริมสร้าง
สมรรถนะ
นักศึกษาทุกชั้นปี
ทั้งด้านวิชาการ

แผนงานที่ ๑. 
การจัดการ
เรียนการ
สอน 
 

โครงการที่  ๕.   
   โครงการพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตและทักษะนักศึกษาสู่
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การท างานในยุค ๔.๐ 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของผลการประเมิน
ทักษะด้านการสื่อสาร 
สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, 
Information, and Media 
Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้นไป
อย่างน้อย ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของผลการประเมิน
ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) อยู่
ในระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย 

NA NA ๓๔, 
๐๐๐ 

25, 
000 

85, 
000 

145, 
000 

กลุ่ม
กิจการ
นักศึก
ษา 



๖๑ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

และวิชาชีพ ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา และ
ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21  
ที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของบัณฑิต 
และคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์  

ร้อยละ 80 
3. ร้อยละของผลการประเมิน 
ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) อยู่ในระดับดีขึ้น
ไปอย่างน้อย ร้อยละ 80 
4. ร้อยละของผลการประเมิน
ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration, 
Teamwork and 
Leadership) อยู่ในระดับดี
ขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ 80 
5. ร้อยละของผลการ
ประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตด้าน
การคิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไปอย่างน้อย ร้อยละ 80 
6. เกิดผลงานนวัตกรรมและ
งานสร้างสรรค์อย่างเป็น
รูปธรรมอย่างน้อย 5 ผลงาน 
 



๖๒ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๓    การสร้าง
องค์ความรู้
และนวตกรรม 
ที่ตอบสนอง
ระบบสุขภาพ
และความ
ต้องการของ
ชุมชน โดย
เน้นด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ  
 

พันธกิจที่ ๒ 
ด้านการวิจัย
และพัฒนา
องค์ความรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๘   
เร่งรัดพัฒนาการวิจัย  
ผลงานวิชาการ และ 
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่  15.  
 ระดับความส าเร็จใน
การส่งเสริมสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ มีการ
ด าเนินการ 5 ข้อ 
 
 
 

มาตรการ 
๑. ก าหนด
นโยบายและ
ทิศทาง การวิจัยที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ การ
วิจัยของประเทศ 
๒. พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารงานวิจัย /
การพัฒนาองค์
ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. สร้างเครือข่าย
การวิจัย เชื่อมโยง
กับสถาบันอ่ืนๆ
ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

แผนงานที่ 
๗.การ
บริหารการ
วิจัย 
 

โครงการที่   6 
  โครงการพัฒนาผลิตผล
งานวิจัย บทความวิชาการ 
ผลงานนวัตกรรม หนังสือ 
ต ารา 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
๑) มีจ านวนผลงานวิจัย ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดดังนี้  
   ๑.๑ จ านวนผลงานวิจัย 
อย่างน้อย 25 เรื่อง 
   ๑.2 จ านวนผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรราย 
บุคคล อย่างน้อย ๑ เรื่อง/๕ปี  
   ๑.3 จ านวนผลงานวิจัยของ
กลุ่มวิชา อย่างน้อย ๑ เรื่อง/
๕ ปี  
    ๑.๔ จ านวนผลงานวิจัย
ของผู้รับผิดชอบหลักสูตรราย 
บุคคลอย่างน้อย ๑ เรื่อง/๕ปี 
2. มีจ านวนบทความวิชาการ

NA NA 2,77 
4,91

0 

1,18
1,48

4 

2,90
00,0

0 

7,474,
710 

กลุ่มวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 



๖๓ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

๔. สร้างชุมชน
นักวิจัย/นักปฏิบัติ 
ที่มีความ
เชี่ยวชาญ 
5.พัฒนา
กระบวนการ
จัดการความรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดีใน
การบริหาร
งานวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ 

อย่างน้อย 12 เรื่อง 
3. มีจ านวน  หนังสือ ต ารา
อย่างน้อย 2 เรื่อง 
4. มีจ านวนนวัตกรรม อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 
5. มีจ านวน นวัตกรรมที่ได้รับ
การจดลิขสิทธิ์/อนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร อย่างน้อย ๑ เรื่อง/
ปี 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 
๓    การสร้าง
องค์ความรู้
และนวตกรรม 
ที่ตอบสนอง
ระบบสุขภาพ
และความ

พันธกิจที่ ๒ 
ด้านการวิจัย
และพัฒนา
องค์ความรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๘   
เร่งรัดพัฒนาการวิจัย  
ผลงานวิชาการ และ 
นวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่  15.  
 ระดับความส าเร็จใน

มาตรการ 
๑. ก าหนด
นโยบายและ
ทิศทาง การวิจัยที่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ การ
วิจัยของประเทศ 

แผนงานที่ 
๗.การ
บริหารการ
วิจัย 
 

โครงการที่  ๗. 
   โครงการ พัฒนาการ
เผยแพร่ผลงาน วิจัย/ผลงาน
วิชาการ 
 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
จ านวนผลงาน วิจัย/บทความ
วิชาการ ได้รับการเผยแพร่

- - 718,
000 

416,
๐๐๐ 

450,
000 

๑,๕๘๔,
๐๐๐ 

กลุ่มวิจัย
และ

บริการ
วิชาการ 



๖๔ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ต้องการของ
ชุมชน โดย
เน้นด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ  
 

การส่งเสริมสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ มีการ
ด าเนินการ 5 ข้อ 
 
ตัวช้ีวัดที่  16. 
ระดับความส าเร็จใน
การส่งเสริมสนับสนุน
การเผยแพร่
ผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชาการ มีการ
ด าเนินการ 5 ข้อ 

 
 

๒. พัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารงานวิจัย /
การพัฒนาองค์
ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
๔. สร้างชุมชน
นักวิจัย/นักปฏิบัติ 
ที่มีความ
เชี่ยวชาญ 
5.พัฒนา
กระบวนการ
จัดการความรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ 
6. พัฒนาให้เกดิ
แนวปฏิบัติที่ดีใน
การบริหาร
งานวิจัยและ
พัฒนาองค์ความรู้ 

ตามค่าเป้าหมายดังนี้ 
    ๑. จ านวนผลงานวิจัย/
บทความวิชาการ ได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ 
อย่างน้อย  2๐ เรื่อง/ปี  
    ๒. จ านวนผลงานวิจัย/
บทความวิชาการด้านผู้สูงอายุ 
ได้รับการเผยแพร่ อย่างน้อย        
๑ เรื่อง/ปี  
     ๓. จ านวนงานวิจัยของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อย่างน้อย ๒ เรื่อง/ปี 
     ๔. จ านวนบทความ
วิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่าง
น้อย ๑ เรื่อง/ปี 
     ๕. จ านวนงานวิจัยด้าน  
การเรียนการสอน อย่างน้อย        
๒ เรื่อง/ปี  
    ๖. จ านวนงานวิจัยทาง
คลินิก/การพยาบาล อย่าง



๖๕ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์,  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แผนงาน โครงการ/ตัวช้ีวัด/ค่า
เป้าหมาย 

งบประมาณในแต่ละปี รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับ 
ผิด
ชอบ 

๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

น้อย ๒ เรื่อง/ปี  
๗. มีจ านวนผลงานวิจัยที่เกิด
จากเครือข่ายที ่ได้รับการ
เผยแพร่อย่างน้อย๒ เรื่อง/ปี 

 
รวมงบประมาณ 

 

- - 7,47
2,42

0 

7,68
3,03

4 

10,7
38,0
00 

26,510,
770 

 

 



๖๖ 
 

บทที่ ๔ ระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผล 
 

 
  การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
(ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑)  ไปสู่การปฏิบัติในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งมีการพัฒนาระบบ
ข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งได้ก 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 



๖๗ 
  

  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 
  ๓.๕ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกระดับ 



๖๘ 
  

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 



๖๙ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

  



๗๐ 
 

การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับนโยบายคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกจิ ค่านิยม อัตตลักษณ์ เอกลักษณ์ จุดเนน้จุดเด่น
ของสถาบนั กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑– ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๔) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
วิทยาลยั 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะ

ยาว๑๕ ปี  
ฉบับที่ ๒  

(พ.ศ. ๒๕๕๑– 
๒๕๖๕) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่๑๒  

(พ.ศ.๒๕๖๐– 
๒๕๖๔) 

จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อัตตลักษณ ์ เอก 
ลักษณ์ 

นโยบาย
คณะกรรมการ 
บริหารวทิยาลยั 

1.การผลิต
บัณฑิต
พยาบาล เพื่อ
ตอบสนอง
ระบบสุขภาพ
และความ
ต้องการของ
ชุมชน 
 

 

1.การผลิตและ
พัฒนาก าลังคน
ด้านสุขภาพที่มี
คุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 

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 

Leader of 
Change 
Management 
for Quality 
Education (All 
for Quality 

กลุ่ม ค สถาบัน
เฉพาะทาง 

ระดับปริญญาตรี 

สามารถบูรณา
การศาสตร์
ทางการพยาบาล
และศาสตร์สาขา
อื่น เพื่อบริการ
พยาบาล แบบ

-ปัญญาเลิศ  
เทิดคุณธรรม 
น าคุณภาพ 
 

เป็น
สถาบันอุดม
ศึกษาด้าน
การ
พยาบาล    

1.ผลิต
บัณฑิตให้
มีคุณภาพ 
 
๔. ท านุ
บ ารุง

SMNC 

S:Standa
rd  and 
Service 
mind  =  

“บริการ
สุขภาพดว้ย
หัวใจความ
เป็นมนุษย”์ 

“สร้างคน
จากชุมชน
เพื่อ
ตอบสนอง
ระบบ
สุขภาพ

๒.การบริหาร 
งานเน้นการมี
ส่วนร่วมและยึด
หลักธรรมาภิบาล  
๓. พัฒนางานทุก
พันธกิจให้มี



๗๑ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
วิทยาลยั 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะ

ยาว๑๕ ปี  
ฉบับที่ ๒  

(พ.ศ. ๒๕๕๑– 
๒๕๖๕) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่๑๒  

(พ.ศ.๒๕๖๐– 
๒๕๖๔) 

จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อัตตลักษณ ์ เอก 
ลักษณ์ 

นโยบาย
คณะกรรมการ 
บริหารวทิยาลยั 

-ส่งเสริมให้
อุดมศึกษา
พัฒนาและใช้
ศักยภาพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารเพื่อ
รองรับนโยบาย
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสารของ
ชาติ 

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

องค์รวมได้อย่าง
มีคุณภาพบน
พื้นฐานความเอื้อ
อาทร 

มุ่งสร้าง
บัณฑิตให้มี
คุณภาพเพื่อ
ชุมชน 

 

ศิลปวัฒน
ธรรม  
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น 

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

 

ชุมชน 
(Communi
ty Health 
System)” 

คุณภาพ
มาตรฐาน 
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
วัฒนธรรมองค์ 
กรให้เข้มแข็งที่มี
ความรัก ความ
สามัคคี เอื้อ
อาทรกันและ



๗๒ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
วิทยาลยั 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะ

ยาว๑๕ ปี  
ฉบับที่ ๒  

(พ.ศ. ๒๕๕๑– 
๒๕๖๕) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่๑๒  

(พ.ศ.๒๕๖๐– 
๒๕๖๔) 

จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อัตตลักษณ ์ เอก 
ลักษณ์ 

นโยบาย
คณะกรรมการ 
บริหารวทิยาลยั 

สอดคล้องกับ
ค่านิยมร่วม 

๓   การสร้าง
องค์ความรู้
และนวตก
รรม ที่
ตอบสนอง
ระบบสุขภาพ
และความ
ต้องการของ
ชุมชน โดย
เน้นด้านการ
ดูแลผู้สูงอาย ุ

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.  การพัฒนา
บุคลากรด้าน
สุขภาพ เพื่อ
ตอบสนอง
ระบบสุขภาพ
และความ
ต้องการของ
ชุมชน 

 

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

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 



๗๓ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
วิทยาลยั 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะ

ยาว๑๕ ปี  
ฉบับที่ ๒  

(พ.ศ. ๒๕๕๑– 
๒๕๖๕) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่๑๒  

(พ.ศ.๒๕๖๐– 
๒๕๖๔) 

จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อัตตลักษณ ์ เอก 
ลักษณ์ 

นโยบาย
คณะกรรมการ 
บริหารวทิยาลยั 

ระหว่างสถาบัน
อุดมศึก 
ษาทุกแห่งกับ
หน่วยงาน 
ภาคการผลิตใน
ด้านการเรียน
การสอนและการ
วิจัย 
 

 

 



๗๔ 

 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  

สรปุขอ้มูลการถ่ายทอดตัวชี้วัดกลยุทธ์ ตัวชีวั้ดแผนงาน  เกณฑ์ และผู้รับผิดชอบ ของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที ่ 1.  ระดับความส าเรจ็การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร   
เกณฑ์  อยู่ในระดับ 5 
     1. มีระบบและกลไกในการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร และมีการจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินงานประกัน 
        คุณภาพการศึกษาตามผลการประเมิน 
    2. มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกครบทุกตัวบ่งช้ี 
    3. มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลต่อผูบ้งัคับบัญชาตามล าดับ ตามไตรมาส 
    4. มีการทบทวน/ประเมินระบบและกลไก   น าผลการประเมิน มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานและระบบกลไก 
    5. มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ 5 
 

           ตัวชี้วัดที ่ 1๒.  ระดับความส าเร็จในการประเมินคุณภาพประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
เกณฑ์   อยู่ในระดับ 5  ด าเนินการได้ 7 ข้อ 

1. มีแผนด าเนินการประเมินผลคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาจากผู้ใช้บัณฑติ 
2.       2.   ทบทวน/ปรับปรุงและจดัท าแบบประเมินผลคณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาฉบับร่างเสนอต่อคณะ 
3.             กรรมการบริหารหลักสตูร 
4.       3.   มีแบบประเมินผลคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาฯ 

     4.   ด าเนินการจัดเก็บข้อมลู โดยจดัส่งแบบประเมินผลคุณภาพบัณฑิตฯไปยังหน่วยบริการสุขภาพ/หน่วยงานของผู้ใช้บัณฑิต 
5. ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

6.       6.   จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินการประเมินผลคุณภาพบณัฑิตฯตามแผน พร้อมระบุปญัหาอุปสรรค 
7. ร้อยละ๘๐ ของบัณฑิตที่มผีลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ภาพรวม ในระดับดีขึ้นไป 

 
ตัวชี้วัดที ่ 13   ระดับความส าเร็จในการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑติ 
เกณฑ์   อยู่ในระดับ 5 
  1.   มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของการด าเนินกิจกรรมทีส่่งเสริมนักศึกษาให้มีคณุลักษณะตามอตัลักษณ์บณัฑติ และจัดท าแผนงาน/ 
        โครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสรมิให้นักศึกษามีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์บณัฑิต 
  2.   มีแผนการตดิตามการด าเนนิกิจกรรมทีส่่งเสริมนักศึกษาให้มคีุณลักษณะตามอัตลักษณ์บณัฑติ และมีการด าเนินงานตามแผนงาน/     

นางสาวสัมฤทธิ ์ ขวัญโพน 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 

 



๗๕ 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

       โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอตัลกัษณ์บัณฑติตามแผนท่ีก าหนด 
  3.  มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในรอบ 6 เดือน 
  4.  การน าผลการการประเมินในรอบ 6 เดือนแรกมาพัฒนา/ปรบัปรุงแก้ไข แผนงาน/โครงการ/กจิกรรมและมีการรายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานตามไตรมาส 
  5.  จัดท ารายงานสรุปผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์บัณฑิต ในรอบ ๑๒ เดือน พร้อมแนวทาง
พัฒนา   และมีผลการประเมินร้อยละอัตลักษณ์บณัฑติในระดับดีขึน้ไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 
 
ตัวชี้วัดที ่ 14   ระดับความส าเร็จของผู้ส าเร็จการศกึษาที่มีผลการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ผ่านในครั้งแรก  
เกณฑ์   อยู่ในระดับ 5 
  1.  มีการวิเคราะห์ข้อมลูและวางแผนการด าเนินการในการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อให้สอบข้ึนทะเบียนขึ้นทะเบยีนเป็นผู้ประกอบ 
       วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภผ์่าน ๘ วิชา 
  2.  มีแผนงานโครงการพัฒนาผูส้ าเรจ็การศึกษาเพื่อให้สอบขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนฯที่ผ่านการอนุมตัิ 
  3.  การรายงานผลการด าเนินการ การด าเนินการแผน/โครงการการด าเนินการพัฒนาผูส้ าเร็จการศกึษาเพื่อให้สอบขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียน 
       เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทุกไตรมาส 
  4.  สรุปประเมินผลการด าเนินงาน  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและจัดท ารายงานเป็นรูปเล่ม 
  5.  ผู้ส าเร็จการศึกษามผีลการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่าน ๘ วิชา ในครั้งแรก อย่างน้อย 
       ร้อยละ 80 
 
ตัวชี้วัดที ่ 2. ระดับความส าเร็จในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   เกณฑ์     อยู่ในระดับ 5 
   1. มีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิประจักษ ์
   2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
   3. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอน การวิจยั 
       การบริการวิชาการ หรือการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
   4. มีการประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
   5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพฒันาบุคลากร หรือกิจกรรม/โครงการในการบริหาร/การพัฒนาบุคลากร 

 

นางสาวพวงแก้ว  สาระโภค 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร
และยุทธศาสตร ์



๗๖ 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่  4.  ระดับความส าเรจ็ของคุณภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   เกณฑ์    อยู่ในระดับ 5 
   1. มแีผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย (ICT Master Plan) มีความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาดิจิทลั สถาบนัพระ
บรมราชชนก ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
   2. จัดท ารายละเอยีดของแผนพฒันาระบบสารสนเทศและระบบเครอืข่าย (ICT Master Plan)  ระดับหนว่ยงาน โดยผู้อ านวยการวิทยาลยัฯ เห็นชอบ 
   3. มีการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกและมรีายงานที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และผู้บริหารสามารถน าไปใช้
เพื่อการตัดสินใจได ้4 ระบบ 

 ระบบบุคลากร   
 ระบบทะเบยีนนักศึกษา (กลุ่มวิชาการ) 
 ระบบฝึกอบรม (PIMTIS) (กลุ่มกิจการนักศึกษา) 
 ระบบรายงานผู้บริหาร 

   4. หน่วยงานมรีะบบเครือขา่ย Internet ที่สามารถเขา้ถึงแหล่งเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสิทธภิาพครอบคลมุ สามารถเช่ือมโยงกับเครือข่ายสถาบันพระบรม
ราชชนก และกระทรวงสาธารณสุข 
   5. มีระบบติดตามและประเมินผลพร้อมหลักฐานทีต่รวจสอบได้ 
 
ตัวชี้วัดที ่ 5. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการก ากับติดตาม 
   เกณฑ์    อยู่ในระดับ 5   ด าเนินการได้ 4 ข้อ 
   ๑. มีการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการก ากับตดิตามในปีงบประมาณ 
   2. มีการออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลในการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง 
   3. ติดตั้งระบบและมีการใช้งานจริง 
   4. มีการตดิตามการน าเข้าข้อมลูผ่านระบบถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 

 
ตัวชี้วัดที่  3. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพรองรับ Service plan  
เกณฑ์   อยู่ในระดับ 5    
1. มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพฯ หรือมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนาบุคลากรของเขต
สุขภาพ 
 

นางนิสากร  วิบูลชัย 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 



๗๗ 

 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

2. มีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากร/สนับสนุนสถานที่จัดอบรม/สนับสนุนวิชาการ (งานวิจัย/เป็นที่ปรึกษา) หรืออื่น   ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากร เป็นต้น 
3. มีการด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/เฉพาะทาง (ระยะสั้น ๓ – ๕ วันขึ้นไป หรือเฉพาะทาง ๔ เดือน) อย่างน้อย 2 หลักสูตร 
4. มีการด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรใหม่ 
5. มีการสรุปและประเมินผลการอบรมฯ และน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน/พัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ 
 
ตัวชี้วัดที่  4. ระดับความส าเรจ็ของคุณภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   เกณฑ์    อยู่ในระดับ 5    
   1. มีแผนพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย (ICT Master Plan) มีความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาดิจิทลั สถาบนัพระ
บรมราชชนก ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
   2. จัดท ารายละเอยีดของแผนพฒันาระบบสารสนเทศและระบบเครอืข่าย (ICT Master Plan)  ระดับหนว่ยงาน โดยผู้อ านวยการวิทยาลยัฯ เห็นชอบ 
   3. มีการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกและมรีายงานที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และผู้บริหารสามารถน าไปใช้
เพื่อการตัดสินใจได ้4 ระบบ 

 ระบบบุคลากร   
 ระบบทะเบยีนนักศึกษา (กลุ่มวิชาการ) 
 ระบบฝึกอบรม (PIMTIS) (กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ) 
 ระบบรายงานผู้บริหาร 

   4. หน่วยงานมรีะบบเครือขา่ย Internet ที่สามารถเขา้ถึงแหล่งเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสิทธภิาพครอบคลมุ สามารถเช่ือมโยงกับเครือข่ายสถาบันพระบรม
ราชชนก และกระทรวงสาธารณสุข 
   5. มีระบบติดตามและประเมินผลพร้อมหลักฐานทีต่รวจสอบได้ 
 
ตัวชี้วัดที ่  6. ระดับความส าเรจ็ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุท่ีมารับบรกิารมภีาวะสขุภาพดีขึ้นเมื่อเทียบจากเดิม    
   เกณฑ์   อยู่ในระดับ 5 
  1.  มีการวิเคราะห์ข้อมลูทางสุขภาพของผู้สูงอายุกลุม่เป้าหมาย 
  2.  มีแผนงาน/โครงการในการสง่เสริมสนับสนุนใหผู้สู้งอายุท่ีมารับบริการมภีาวะสุขภาพดีขึ้น 
  3.  มีการด าเนินการและตดิตามผลการด าเนินงาน 
  4.  การประเมินผลการด าเนินงาน และมีแนวทางพัฒนาตามผลการประเมิน 



๗๘ 
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  5. ผู้สูงอายุท่ีมารับบริการในโครงการมีภาวะสุขภาพดีขึ้นเมื่อเทียบจากเดิม 
ตัวชี้วัดที ่  7.   ระดับความส าเร็จในการสร้าง/พัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ 
   เกณฑ์   อยูใ่นระดับ 5 
1. มีการก าหนดประเด็นในการสรา้ง/พัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผูสู้งอายุ โดยการมสี่วนร่วมของผูสู้งอายุและอาจารย์ที่ให้บริการวิชาการ 
    แก่ผู้สูงอาย ุ
2. มีแผนการรวบรวมและสังเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
3. มีการรวบรวมความรู/้แลกเปลีย่น/ให้ข้อเสนอแนะความรู้ทีไ่ดร้่วมกัน 
4. ได้องค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ 
5. มีการเผยแพร่และถ่ายทอดแกบุ่คลากรในวิทยาลัย ผูสู้งอายุ และสาธารณะ 
 
ตัวชี้วัดที ่ 8.  ระดับความส าเรจ็ในการสนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บริการวิชาการผู้สูงอายุ 
   เกณฑ์   อยู่ในระดับ 5 
1. มีแผนงาน/โครงการทีอ่าจารยจ์ากกลุ่มวิชามสี่วนร่วมก าหนด 
2. อาจารย์เข้าร่วมในการให้บริการวิชาการผูสู้งอายุตามแผนท่ีก าหนด 
3. มีการสรุปผลการด าเนินงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
5. อาจารย์มีส่วนร่วมในการให้บรกิารวิชาการผูสู้งอายุครบทุกกลุ่มวชิาและอย่างน้อยร้อยละ 8๕ 
 
ตัวชี้วัดที ่ 11. ระดับความส าเรจ็ขององค์กรแห่งการเรียนรู้  
   เกณฑ ์ อยู่ในระดับ 5 
   1. มีการก าหนดประเด็นความรแูละเปาหมายของการจดัการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัยอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ 
       ด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจัย 
   2. ก าหนดบุคลากรกลมุเปาหมายที่จะพัฒนาความรแูละทักษะด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยัอยางชัดเจนตามประเด็นความรทูี ่
       ก าหนดในขอ1 
   3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรจูากความรู ทักษะของผมูปีระสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดตีาม 
      ประเด็นความรทูี่ก าหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสบูุคลากรกลมุเปาหมายที่ก าหนด 
   4. มีการรวบรวมความรตูามประเด็นความรทูี่ก าหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ด ีมาพัฒนา 
       และจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 



๗๙ 
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   5. มีการน าความรทูี่ไดจากการจัดการความรใูนปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 
และจากความรู ทักษะของผมูีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 
ตัวชี้วัดที ่ 15.. ระดับความส าเรจ็ในการส่งเสริมสนับสนุนการผลติผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
   เกณฑ์     อยู่ในระดับ 5 
1. มีการวางแผนการท าวิจยัและก าหนดเป็นค ารับรองการปฏิบัติงาน (PA) 
2. มีการด าเนินงานและตดิตามก ากับในการสนับสนุนให้อาจารยผ์ลติผลงานวิจยั/ผลงานวิชาการตามแผนที่ก าหนด 
3. มีการสรุปผลการด าเนินงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน และมีแนวทางพัฒนาตามผลการประเมิน 
5. ผลงานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดต่อปีปฏิทิน และ/หรือ ผลงานวิชาการ อย่างน้อยร้อยละ 5   
    ของจ านวนอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทั้งหมดต่อปีปฏิทิน 
 
ตัวชี้วัดที ่ 16. ระดับความส าเรจ็ในการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
   เกณฑ์     อยู่ในระดับ 5 
1. มีการวางแผนการเผยแพร่เผยแพร่ผลงานวิจยั/ผลงานวิชาการและก าหนดเป็นค ารับรองการปฏิบตัิงาน (PA) 
2. มีการด าเนินงานและตดิตามก ากับในการสนับสนุนให้อาจารยเ์ผยแพร่ผลงานวิจยั/ผลงานวิชาการตามแผนท่ีก าหนด 
3. มีการสรุปผลการด าเนินงาน 
4. มีการประเมินผลการด าเนินงาน และมีแนวทางพัฒนาตามผลการประเมิน 
5. มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมดต่อปีปฏิทิน 
    และหรือมีผลงานเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปีปฏิทิน 
 
ตัวชี้วัดที ่ 9. ระดับความส าเรจ็ในการด าเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรม  
   เกณฑ์ 
   ๑. ผู้น าของหน่วยงานประกาศนโยบาย “หน่วยงานคุณธรรม” และประกาศเจตจ านงมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานคุณธรรม 
   ๒. มีการด าเนินการ ดังน้ี 
   - ประชุมชี้แจงนโยบายให้บคุลากรทุกคนในหน่วยงานเข้าใจแนวทางการด าเนินการเป็นหน่วยงานคณุธรรม 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานฯ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินการ “หน่วยงานคุณธรรม” 
   - คณะกรรมการหรือคณะท างานฯ ร่วมกันวางแผนด าเนินการพัฒนาให้เป็น“หน่วยงานคุณธรรม” 

นางภรรวษา จันทศลิป ์
รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการ
นักศึกษา 
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   - หน่วยงานก าหนด/ทบทวนอัตลักษณ์ โดยน าค่านิยมองค์กรกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) และคุณธรรมที่พึงประสงคต์ามแผนแม่บทส่งเสรมิ 
      คุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๔) ๔ ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จติอาสา เป็นแนวทาง 
   - จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตอบสนองอัตลักษณ์ โดยบุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม 
   ๓. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “หน่วยงานคุณธรรม” 
   ๔. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “หน่วยงานคุณธรรม” รอบ ๖ เดือน 
   ๕. มกีารด าเนินการ ดังน้ี 
   - ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม “หน่วยงานคุณธรรม” รอบ 12 เดือน 
   - สรุปและวิเคราะหผ์ลการด าเนินการรอบ ๑๒ เดือน เสนอผู้บรหิารหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมลูในการพัฒนา“หน่วยงานคุณธรรม”ในปีต่อไป 
   - ทุกหน่วยงานต้องเข้าร่วมกิจกรรมและน าเสนอผลงานในเวที “ตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market)” ในช่วงเดือนกรกฎาคม - 
สิงหาคม 2561 
 
ตัวชี้วัดที ่ 10. ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เกณฑ ์   อยู่ในระดับ 5  
๑. มีการน าผลจากการประเมินของปีท่ีผ่านมา มาวางแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
    และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
2. มีกิจกรรม/โครงการ ด้านท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และมกีารด าเนินกิจกรรม/โครงการ การด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    พร้อมท้ังก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๓. มีการประเมินความส าเร็จของตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ในรอบ ๖ เดือน 
    แรก และรอบ ๑๒ เดือน 
4. มีการน าผลการด าเนินงานผลการประเมินไปปรับปรุงแผนและกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม ในรอบ ๖ เดือนแรกมาพัฒนา/ 
    ปรับปรุงแก้ไข กิจกรรม/โครงการการให้บริการแก่นักศึกษาในรอบ ๖ เดือนหลัง และรอบ ๑๒ เดือนและมีแผนในการน าไปพัฒนาปรบัปรุง 
    ในปีต่อไป 
๕. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน 
 
ตัวชี้วัดที ่ 13   ระดับความส าเร็จในการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑติ 
เกณฑ์   อยู่ในระดับ 5  
 1.  มีการวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งของการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสรมินักศึกษาให้มีคณุลักษณะตามอัตลักษณ์บณัฑิต และจดัท าแผนงาน/ 
      โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลกัษณ์บัณฑติ 
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  2.  มีแผนการตดิตามการด าเนินกิจกรรมทีส่่งเสริมนักศึกษาให้มคีณุลักษณะตามอัตลักษณ์บณัฑิต และมีการด าเนินงานตามแผนงาน/ 
      โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอตัลกัษณ์บัณฑติตามแผนท่ีก าหนด 
  3. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผน รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในรอบ 6 เดือน 
  4. การน าผลการการประเมินในรอบ 6 เดือนแรกมาพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและมีการรายงานความก้าวหน้าใน 
      การด าเนินงานตามไตรมาส 
  5. จัดท ารายงานสรุปผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอตัลักษณ์บัณฑิต ในรอบ ๑๒ เดือน พร้อม 
     แนวทางพัฒนา   และมผีลการประเมินร้อยละอตัลักษณ์บัณฑิตในระดับดีขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๕ 
 

สรุป รวมตัวชี้วัดกลยุทธ ์  จ านวน  16  ตัวชี้วัด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 
 

ตัวชี้วัดแผนงาน ผู้รับผิดชอบ 
แผนงานที่ 1  การจัดการเรียนการสอน 
   1. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรภาพรวม โดยคณะกรรมการประเมิน  ค่าเฉลี่ย  3.15 
   2. ระดับความส าเร็จในการประเมินคณุภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  อยูใ่นระดับ 5 
   3. ระดับความส าเร็จของการเตรียมความพร้อมในการสอบรวบยอดของสถาบันพระบรมราชชนก  อยู่ในระดับ 5 
   4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา   อยู่ในระดับ 5 
   5. ระดับความส าเร็จในการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นชุมชน  อยู่ในระดับ 5 
   6. ระดับความส าเร็จ ในการจัดการเรยีนการสอนที่มีการบรูณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
       อยู่ในระดับ 5 

 

นางสาวสัมฤทธิ ์ ขวัญโพน 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
 

แผนงานที่ 2 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
   7. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลการประเมินคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป   ≥ ร้อยละ ๘๕ 
   8. ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีผลการประเมินอัตลักษณ์บณัฑติ ในระดับดีขึ้นไป    ≥ ร้อยละ ๘๕    
   9. มีผลงานนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรคร์ะดับชาติหรือนานาชาติ  อย่างน้อย 2 ช่ือเรื่อง 
   10. ระดับความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมการให้บริการนักศกึษา  อยู่ในระดับ 5 
 
แผนงานที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
   1๙.   ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  อยู่ในระดับ 5 
   20.   ระดับความส าเร็จของการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับพันธกิจของวิทยาลัย  อยู่ในระดับ 5 

 

นางภรรวษา จันทศลิป ์
รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการ
นักศึกษา 

แผนงานที่ 3  การบริการวชิาการด้านสุขภาพ 
   11. ระดับความส าเร็จในการพฒันาการบริการวิชาการและการใช้ประโยชน ์
           11.1 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเขตสุขภาพ รองรับ Service plan และการใช้ประโยชน์  
มีการด าเนินการ ๕ ข้อ 
         11.2  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาการบริการวิชาการอืน่ๆและการใช้ประโยชน์  มีการด าเนินการ ๕ ข้อ 
   12. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมของผู้สงูอายุในชุมชนที่พัฒนาต่อเนื่องจากการบริการวิชาการของวิทยาลัย 
มีการด าเนินการ ๕ ข้อ 
 

นางนิสากร วิบูลชัย 
รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและ
บริการวิชาการ 



๘๓ 

 
ตัวชี้วัดแผนงาน ผู้รับผิดชอบ 

         13. ระดบัความส าเรจ็ของการบูรณาการการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอนและหรือการวิจัย มีการด าเนินการ ๕ ข้อ 
 
แผนงานที่ ๗ การบริหารการวิจยัและผลงานวิชาการ 
  21. ระดับความส าเร็จในการบรหิารและพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ  มีการด าเนินการ 6 ข้อ 

 
  แผนงานที่ 4 การบริหารและพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
    14. ระดบัความส าเรจ็ในการพัฒนาอาจารย์ตามแผนการพัฒนาตนเองหรือตามนโยบายวิทยาลยั  มีการด าเนินการ ๕ ข้อ 
    15. ระดบัความส าเรจ็ในการพัฒนาคุณวุฒิอาจารย ์ มีการด าเนินการ  ๕ ข้อ 
    16. ระดบัความส าเรจ็ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนการพัฒนาตนเองหรือตามนโยบายวิทยาลยั มีการด าเนินการ ๕ ข้อ 
    1๗. ระดบัความส าเรจ็ของการประเมินความพึงพอใจ/ดัชนีความสุขของบุคลากรในการปฏิบัติงาน  มีการด าเนินการ ๕ ข้อ 
 
  แผนงานที่ 5 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหาร 
    1๘. ระดบัความส าเรจ็ในการลงบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมลูและมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลในการบริหารจดัการหรือการ

ตัดสินใจ  มีการด าเนินการ ๔ ข้อ 
หมายเหตุ ระบบฐานข้อมูลมีดังนี ้
1. ฐานข้อมูลระบบแผนงานและก ากับงบประมาณ (สป.)  ผูร้ับผดิชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
2. ฐานข้อมูลระบบจดัการแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏบิัติการประจ าปี (สบช.)  ผู้รับผดิชอบ กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. ฐานข้อมูลระบบก ากับ ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานผูร้บัผิดชอบ กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา 
๔. ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา (Che-QA online) ผู้รบัผิดชอบ กลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. ฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร (Back office) ผู้รับผิดชอบ นักทรัพยากรบุคคล 
๖. ฐานข้อมูลบุคลากรและการลา (สบช.) ผู้รับผดิชอบ นายสุชาติ เรอืงวิเศษ และนางสาวอรวรรณ สมคัรประโคน 
๗. ฐานข้อมูลบุคลากร (โปรแกรม HROPS) ผู้รับผิดชอบ นายสุชาติ เรืองวิเศษ 
๘. ฐานข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส ์(Government Fiscal Management Information) 

 ผู้รับผดิชอบ งานการเงิน 
  ๙. ฐานข้อมูลการจัดการครุภณัฑ์ (Access) ผู้รับผิดชอบ งานพัสดุ 
  ๑๐.  ฐานข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai Government gprocurement)ผู้รับผิดชอบ งานพัสด ุ
  1๑. ฐานข้อมูลห้องสมุด    ๑) ULibM    2) นวสาร 2000) ผู้รบัผิดชอบ นางศรีจันทร์ ทองโรจน์ 
  1๒. ฐานข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ผู้รับผดิชอบ นางสาววิมลมาศ แก้วสีขาว 

นางสาวพวงแก้ว สาระโภค 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร
และยุทธศาสตร ์

 



๘๔ 

 
ตัวชี้วัดแผนงาน ผู้รับผิดชอบ 

  1๓. ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  ผู้รับผดิชอบ กลุ่มวิชาการ 
  1๔. ฐานข้อมูลบริการวิชาการ  ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการวิชาการ 
  1๕. ฐานข้อมูลวิจัย ผู้รับผดิชอบ กลุ่มงานวิจัยและวิเทศสมัพันธ์ 
  16. ฐานข้อมูลท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ผูร้ับผดิชอบ นางสาวนาฎอนงค์ กลุ่มกิจการนักศึกษา 
  1๗.  ฐานข้อมูลศิษย์เก่า  ผู้รับผดิชอบ อาจารย์ดิษฐพล ใจซื่อ กลุม่กิจการนักศึกษา 
1๘. ฐานข้อมูลระบบกิจการนักศกึษา/พัฒนานักศึกษา  ผู้รับผิดชอบ กลุ่มกิจการนักศึกษา 

 
สรุป ตัวช้ีวัดแผนงานที่ถ่ายทอด จ านวน  21 ตัวช้ีวัด  

 






