
 
 



 
 

นโยบายวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
  
1.การน าระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐมาใช้
ในการพฒันางานใหเ้กิดวฒันธรรมคุณภาพ 
2.การบริหารงานเนน้การมีส่วนร่วมและยดึหลกัธรรมาภิบาล 
3.พัฒนางานทุกพันธกิจให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย และใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
4.เสริมสร้างคุณภาพชีวติบุคลากรและนกัศึกษา เพื่อการท างานและการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
5.ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและบูรณาการการท างานร่วมกนัทุกกลุ่ม/งาน/ทุกพนัธกิจ 
6.พฒันาความเช่ียวชาญของอาจารยใ์ห้สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัและพฒันาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนบัสนุนในการท างานท่ีมีคุณภาพ 
7.พฒันาการปฏิบติังานท่ีดี (Good Practice) มีการจดัการความรู้ทุกพนัธกิจและพฒันาสู่การเป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ 
8.เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รให้เขม้แข็งท่ีมีความรัก ความสามคัคี  เอ้ืออาทรกนัและสอดคลอ้งกบั
ค่านิยมร่วม “คิดดี พดูดี ท าดี ชีวมีีสุข” 
9.พฒันาความร่วมมือในการท างานร่วมกบัภาคีเครือข่าย ท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวิทยาลยั  เพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติของชุมชน/สังคม 
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      บทสรุปผู้บริหาร 
  
วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคามไดร่้วมกนัจดัท ายุทธศาสตร์โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ

ใช้เป็นเข็มทิศน าทางสู่ความส าเร็จของวิทยาลยัในอนาคต โดยไดก้ าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพฒันา
วทิยาลยั ประกอบดว้ย 5 จุดยนืทางยทุธศาสตร์การพฒันา ดงัน้ี 

1. พฒันาวิทยาลยัให้เป็นอุดมศึกษาชั้นน า เป็นตน้แบบการศึกษาดา้นการพยาบาลท่ีมุ่งชุมชนของ
ประเทศ 

2. สร้างและพฒันาบณัฑิตและบุคคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพสูง มีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นทาง
วชิาการและการปฏิบติัการพยาบาล  

3. ทุกภาคส่วนใหก้ารยอมรับและเช่ือมัน่ในคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบณัฑิต 
4. พฒันาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็ง (องค์กรแห่งการเรียนรู้ วฒันธรรมองค์กรเข้มแข็ง 

บุคลากรมีความสุข วทิยาลยัทนัสมยั)  มีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและยดึหลกัธรรมาภิบาล 
5. วทิยาลยัสามารถสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมทางสุขภาพเพื่อสนองความตอ้งการของชุมชน

และมีความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผูสู้งอายุ มีความพร้อมในการเป็นคลงัความรู้และแหล่งอา้งอิงทาง
สุขภาพของชุมชน 

ทั้งน้ี จุดยนืทั้ง 5 ขอ้จะเป็นวาระหลกัในการพฒันาองคก์ร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 
ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (พ.ศ. 2554-2558) ประกอบดว้ย
 วสัิยทศัน์  (Vision) วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม ไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ ดงัน้ี     

“เป็นองคก์รท่ีเขม้แข็ง และเป็นตน้แบบอุดมศึกษาชั้นน าดา้นการพยาบาล  มุ่งสร้างบณัฑิตให้มีอตัลกัษณ์ท่ี
ไดรั้บการยอมรับและเช่ือมัน่จากสังคม เป็นคลงัความรู้ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ” 

พนัธกจิ (Mission) วทิยาลยัไดก้ าหนดพนัธกิจ  3 พนัธกิจ ดงัน้ี 1) ผลิตและพฒันาก าลงัคน 
ดา้นสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของชุมชน 2) สร้างองค์ความรู้ และบริการวิชาการดา้นสุขภาพเพื่อ
น าพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ  และ 3) พฒันาวทิยาลยัใหเ้ขม้แขง็มุ่งสู่การเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน าท่ีมี
คุณภาพระดบัประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประกอบดว้ย  4 ประเด็นยทุธศาสตร์ ดงัน้ี              
1) การผลิตบณัฑิตพยาบาลเพื่อรองรับระบบสุขภาพของชุมชน  2) การพฒันาและเสริมสร้างสมรรถนะแก่
ก าลงัคนดา้นสุขภาพของชุมชน 3) การสร้างผลงานวิชาการ  องคค์วามรู้  นวตักรรมสุขภาพและให้บริการ
วิชาการดา้นสุขภาพแก่ชุมชน และ 4) การพฒันาวิทยาลยัสู่สถาบนัอุดมศึกษาดา้นการพยาบาลท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานในระดบัชั้นน า 
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  เป้าประสงค์ (Goal) แบ่งเป็น 3 เป้าประสงค์หลกั ดงัน้ี 1) ผูจ้บการศึกษาจากวิทยาลยัมี
คุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง และ
สถานการณ์ทางสุขภาพของประเทศ 2) บุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาจากวิทยาลยัมีคุณภาพสูง และ
เพียงพอต่อการรองรับความตอ้งการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง  และ 3) วิทยาลยัเป็นคลงั
ความรู้ และศูนยก์ลางการบริการวิชาการสุขภาพ สามารถน าความรู้มาสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน น าพาชุมชนสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื  
  ผลผลิต วิทยาลยัไดก้ าหนดผลผลิตแต่ละปีไว ้3 ผลผลิตไดแ้ก่ 1) มีนกัศึกษาใหม่ และผูจ้บ
การศึกษาตามเป้าหมายแผนการพฒันาประจ าปี 2) บุคลากรดา้นสุขภาพไดรั้บการพฒันาให้มีจ  านวน และ
ศกัยภาพท่ีสอดคลอ้งตามนโยบายของกระทรวง  และสถานการณ์สุขภาพในพื้นท่ี และ 3) มีองคค์วามรู้ และ
นวตักรรมทางสุขภาพเพื่อการพฒันาการบริการดา้นสุขภาพแก่ชุมชน   

กลยุทธ์ ประกอบด้วย 16 กลยุทธ์ ดังนี ้
1. สร้างและพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ดว้ยวชิาการ และเป็นนกั 

ปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับ และเช่ือมัน่จากทอ้งถ่ิน ชุมชน ผูใ้ชบ้ณัฑิต และทุกภาคส่วน 
2. สร้างและพฒันานกัศึกษาใหเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข มีอตัลกัษณ์ และจิตวญิญาณ 

ทางการพยาบาลอยา่งมืออาชีพท่ีเคารพในความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียม และมุ่งชุมชน 
3. พฒันามาตรฐานการจดัการศึกษาพยาบาลท่ีเนน้ชุมชนของวทิยาลยั ใหเ้ป็นผูช้ี้น า 

ศาสตร์ทางการพยาบาลท่ีเนน้ชุมชน ระดบัประเทศ 
4. บูรณาการทรัพยากรร่วมกบัภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในการเพิ่ม 

มูลค่าและประโยชน์จากการจดัการศึกษาท่ีเน้นชุมชนเพื่อสะทอ้นอตัลกัษณ์บณัฑิตของวิทยาลยัให้เป็นท่ี
ประจกัษ ์

5. ปรับระบบการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ มาตรฐาน ในระดบัอุดมศึกษาชั้นน าท่ี 
มีความโดดเด่นเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ 

6. พฒันาระบบงานภายในทุกดา้นใหมี้ประสิทธิภาพสูง คล่องตวั สู่อุดมศึกษา 
ในระดบัชั้นน าดว้ยเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 

7.พฒันาวทิยาลยัใหเ้ป็นองคก์รใหมี้ความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมและค่านิยมร่วม  
น าไปสู่การพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

8.ปรับสภาพแวดลอ้มของวทิยาลยัสู่มาตรฐานอุทยานการศึกษาการพยาบาล 
แห่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีน่าอยู ่น่าเรียน อยา่งมีความสุข 

9. เสริมสร้างขีดความสามารถของอาจารยใ์หมี้ความเช่ียวชาญในการสร้างองค ์
ความรู้และนวตักรรมท่ีโดดเด่นท่ีตอบสนองความตอ้งการและแกปั้ญหาดา้นสุขภาพของชุมชนและประเทศ 
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10. ยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรสายสนบัสนุนใหมี้ประสิทธิภาพสูง 
11.  เพิ่มปริมาณ และคุณภาพของก าลงัคนทางดา้นสุขภาพของชุมชน ดว้ยระบบ 

การบูรณาการ และการด าเนินการเชิงรุก 
12. ปรับระบบบริการวชิาการของวทิยาลยัท่ีเนน้การบริการอยา่งทัว่ถึงและเขา้ถึง 

ความตอ้งการของชุมชน 
13. พฒันาระบบการบริหารจดัการการบริการวิชาการดา้นสุขภาพใหมี้ 

ประสิทธิภาพสูง ทนัสมยั รองรับการขยายตวัของภารกิจสุขภาพในชุมชน  และน าไปสู่การให้บริการวิชาการ
สุขภาพระดบัมืออาชีพ 

14.สร้างองคค์วามรู้ใหม่ นวตักรรมดา้นสุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ 
ชุมชน และจดัการใหไ้ดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ นานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบบริการ
สาธารณสุขแก่ชุมชน และประเทศ 

15.ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างชุมชนเป็นหอ้งเรียนสุขภาพ  
น าพาชุมชนสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื 

16. พฒันาวทิยาลยัใหเ้ป็นศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการบริการสุขภาพผูสู้งอาย ุท่ีเป็น 
คลงัความรู้  ท่ีพึ่งและแหล่งอา้งอิงทางดา้นการจดัการสุขภาพผูสู้งอายขุองประเทศ 

เพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพจึงตอ้งมีการแปลงแผน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. 2554-2558 ไปสู่การปฏิบติั จ  าเป็นตอ้งให้
ความส าคญัต่อการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพฒันา
ไปสู่การจดัท าแผนงานและโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพฒันาระบบขอ้มูลและการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม จึงได้
จดัท าโครงการกลยทุธจ านวน 11  โครงการ ไดแ้ก่ 

1. โครงการพฒันาอตัลกัษณ์และจิตวญิญาณในการใหบ้ริการสุขภาพของบณัฑิต 
พยาบาล 

2. โครงการพฒันาระบบการศึกษาใหมี้ความเป็นสากลไดรั้บความเช่ือมัน่จากทุก   
ภาคส่วน 

3. โครงการพฒันามาตรฐานการจดัการศึกษาพยาบาลท่ีเนน้ชุมชนของวทิยาลยัให้ 
เป็นผูช้ี้น าศาสตร์ทางการพยาบาลท่ีเนน้ชุมชนระดบัประเทศ 

4. โครงการพฒันาระบบงานภายในของวทิยาลยัทุกดา้นใหมี้ประสิทธิภาพสูง 
5. โครงการพฒันาระบบวทิยาลยัใหมี้วฒันธรรมองคก์รท่ีมีความเขม้แขง็และมี 

ความสุข 
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6. โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพสูง 
7. โครงการสร้างและพฒันาระบบบริการวชิาการท่ีครบวงจร ทนัสมยั เป็นศูนยก์ลาง 

แห่งความเป็นเลิศของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
8. โครงการพฒันาก าลงัคนทางสุขภาพของชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของ 

วิทยาลยัและรองรับปัญหาและความตอ้งการทางสุขภาพของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุก 
ภาคส่วน 

9. โครงการพฒันาคลงัความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพสู่ความเป็นเลิศในภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

10. โครงการสร้างและพฒันาศูนยเ์รียนรู้สุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชน 
11. โครงการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นบริการวชิาการสุขภาพผูสู้งอาย ุ

................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 

 

ค าน า  
  
 

แผนยุทธศาสตร์วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. 2554-2558 จดัท าข้ึนโดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกระดบั เพื่อใช้เป็นเข็มทิศน าทางสู่ความส าเร็จของการพฒันาองคก์รในอนาคต 
ภายใตก้ระบวนการจดัท าแผนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ  โดยไดว้ิเคราะห์สภาพการณ์ท่ีเป็นปัจจยัเขา้เชิง
นโยบาย ความตอ้งการของผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสถานการณ์ของภารกิจท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั 
และควรจะเป็นในอนาคต และจากนั้นจึงน าผลท่ีไดม้าก าหนดจุดยืนการพฒันายุทธศาสตร์  ก าหนด
ทิศทางของยทุธศาสตร์ซ่ึงประกอบดว้ยวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ผลผลิต 
ท าการประเมินศกัยภาพขององค์กรต่อการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ  โดยการใช้
เคร่ืองมือ SWOT Analysis พร้อมทั้งไดก้ าหนดระบบวดัผลโดยใชต้วัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย มาเป็น
ตวับ่งช้ีความส าเร็จในการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ผา่นการวิพากษจ์ากบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถาบนั รวมทั้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลยั และคณะกรรมการ
วทิยาลยั  

คณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบบัน้ี จะก่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งส าหรับ
บุคลากร นกัศึกษาและผูส้นใจ สามารถน าไปสู่การพฒันาวิทยาลยัให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
ขอขอบคุณคณะวิทยากรจาก Harvard Asia Consulting โดย ดร. พิสัณห์ นุ่นเกล้ียงและคณะ 
ขอขอบคุณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีไดใ้หข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ยิง่ 

 

 
            (นางนฤมล   เอนกวทิย)์ 

          ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
                                  กนัยายน 2553 
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บทที ่1 ข้อมูลพืน้ฐาน และสภาพการณ์ทัว่ไป 
 

  

  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ไดท้รงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้โปรด
กระหม่อมพระราชทานช่ือ  “วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม”  เม่ือวนัท่ี  15  มีนาคม พ.ศ. 2525 และ
ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเม่ือ
วนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2525 และเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคามในวนัท่ี 23 
ธนัวาคม พ.ศ. 2526  
  วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคามมีเน้ือท่ีทั้งหมด 59 ไร่  98 ตารางวา  แบง่เป็น 2 แห่ง  คือ  
แห่งท่ี 1 วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 หรือเรียกวา่ “วศม. 1”   มีเน้ือท่ี 30 ไร่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี   50   ถนน
ผดุงวถีิ   ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม  โดยไดรั้บบริจาคท่ีดินจาก  นางเหรียญ  พุทธสัสะ  
จ านวน  20 ไร่  และซ้ือเพิ่มอีก 10 ไร่   เร่ิมด าเนินงานก่อสร้างเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 และการ
ก่อสร้างแลว้เสร็จ   เม่ือวนัท่ี   28  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2526   เป็นวทิยาลยัอนัดบัท่ี   21   สังกดัสถาบนัพระ
บรมราชชนก ส านกังานปลดักระทรวง กระทรวงสาธารณสุข    การก่อสร้างวทิยาลยัพยาบาลแห่งน้ี เป็น
โครงการศึกษาพยาบาลท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย ทั้งดา้นวชิาการและความ
ช่วยเหลือแบบให้เปล่า ซ่ึงประกอบดว้ยอาคาร สนามกีฬารวมทั้งวสัดุครุภณัฑ ์ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใน
การจดัการเรียนการสอนเพื่อใหว้ทิยาลยัสามารถผลิตและพฒันาบุคลากรทางการพยาบาลสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของประเทศ  
  แห่งท่ี 2 วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 2 หรือเรียกวา่“วศม.2”  มีเน้ือท่ี 29 ไร่ 98 ตารางวา 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี  10  ถนนผดุงวิถี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม โดยราชพสัดุจงัหวดัไดม้อบ
ท่ีดินในปี พ.ศ. 2529 เพื่อเป็นสถานท่ีก่อสร้างบา้นพกัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ปัจจุบนัมีบา้นพกัเจา้หนา้ท่ี ๒ 
หลงั อาคารท่ีพกัอาจารย ์3 ชั้น 20 ห้อง 2 หลงั อาคารเรียนและหอพกันกัศึกษา 5 ชั้น 1 หลงั   วิทยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคาม 2 อยูห่่างจากวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 1 ประมาณ 2 กิโลเมตร  ทางไป
อ าเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 
 

 
องค์กรบริหารสูงสุด 

1.1 ประวตัิความเป็นมาของวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 

1.2 โครงสร้างการบริหารของวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
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  วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคามมีคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัเป็นองค์กรบริหาร
สูงสุดโดยมีผูอ้  านวยการวทิยาลยัเป็นผูบ้ริหารสูงสุด 
  คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั  มีอ านาจและหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลกิจการทัว่ไปของ
วทิยาลยั ใหค้รอบคลุมทั้งในดา้นนโยบายเก่ียวกบัการศึกษา การวิจยั การให้บริการวิชาการแก่สังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม การเงินและทรัพยสิ์น และการบริหารบุคคล โดยใช้การประกนัคุณภาพ
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารการศึกษาให้สอดคลอ้งกบั ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ของวิทยาลยั
เพื่อบรรลุซ่ึงวสิัยทศัน์ของวทิยาลยัต่อไป 
  การแบ่งส่วนงาน 
  วทิยาลยัมีการแบ่งส่วนงาน ออกเป็น  5  กลุ่ม และ 1 ชมรม  ดงัน้ี 
  1) กลุ่มอ านวยการ มี 2 กลุ่มงาน  คือ 
   1.1 ) กลุ่มงานบริหารทัว่ไป แบ่งเป็น 9 งาน ดงัน้ี 
    1.1.1  งานธุรการ งานสารบรรณ และงานท าส าเนาเอกสาร 
    1.1.2  งานการเงินและบญัชี 
    1.1.3  งานพสัดุ 
    1.1.4  งานซ่อมบ ารุง 
    1.1.5  งานการเจา้หนา้ท่ี 
    1.1.6  งานอาคารสถานท่ี 
    1.1.7  งานส่ิงแวดลอ้ม 
    1.1.8  งานรักษาความปลอดภยั 
    1.1.9  งานยานพาหนะ 
   1.2)  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล งานเลขานุการและประชาสัมพนัธ์  แบ่งเป็น 2 
งานไดแ้ก่  
    1.2.1  งานทรัพยากรบุคคล 
    1.2.2  งานเลขานุการและประชาสัมพนัธ์ภายใน   
  2) กลุ่มวชิาการ  มี 3 กลุ่มงาน  คือ 
   2.1 )  กลุ่มงานผลิตบุคลากรสาธารณสุข มี 6 กลุ่มวชิา และ 2 งานไดแ้ก่ 

      2.1.1)  กลุ่มวชิาการพยาบาลผูท่ี้มีปัญหาทางจิต 
      2.1.2)  กลุ่มวชิาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
      2.1.3) กลุ่มวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ ์
      2.1.4) กลุ่มวชิาการพยาบาลบุคคลท่ีมีปัญหาสุขภาพ 
      2.1.5) กลุ่มวชิาบริหารและพื้นฐานการพยาบาล 
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      2.1.6) กลุ่มวชิาการศึกษาทัว่ไปและพื้นฐานวชิาชีพ 
      2.1.7) งานอาจารยป์ระจ าชั้น 
      2.1.8) งานห้องปฏิบติัการ 
2.2) กลุ่มงานทะเบียน วดัและประมวลผลการศึกษา 
2.3)  กลุ่มงานวทิยบริการ 

  3) กลุ่มวจิยัและบริการวชิาการ มี 2 กลุ่มงาน  คือ 
   3.1)  กลุ่มงานบริการวชิาการ 

3.2)  กลุ่มงานวจิยัและนวตักรรม 
  4) กลุ่มกิจการนกัศึกษา  มี 2 กลุ่มงาน  คือ 
   4.1) กลุ่มงานพฒันานกัศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

4.2) กลุ่มงานสวสัดิการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ 
  5) กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ  มี  3 กลุ่มงาน  คือ 
   5.1)   กลุ่มงานยทุธศาสตร์และแผนงาน 
   5.2)   กลุ่มงานเทคโนโลยสีารสนเทศและฐานขอ้มูล 
   5.3)   กลุ่มงานประกนัและพฒันาคุณภาพ 
  6) ชมรมจริยธรรม 
 
บทบาทหน้าที่ของวิทยาลยั  

วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคามมีหนา้ท่ีตามกฎหมาย ไดแ้ก่ 
1) ผลิตก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 
2) พฒันาสมรรถนะก าลงัคนดา้นสาธารณสุข 
3) วจิยัและพฒันาเก่ียวกบัก าลงัคนดา้นสาธารณสุขและดา้นอ่ืนๆ 
4) จดับริการสาธารณสุขสาธิตท่ีเหมาะสม 
5) บริการวชิาการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขแก่สังคม 
6) ส่ง เสริม ท านุบ า รุงศาสนา ศิลปะ ว ัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาสังคมและ

ประชาธิปไตย  
 
 

   
                  



 
 

    โครงสร้างการบริหาร และสายบังคับบัญชา ปีการศึกษา  2553-2555 
           
                  
                   

 
 

                 
            
               
                      กลุ่มงานกจิการนักศึกษา 

                        
        ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
        
    -             ฝ่ายบริการนกัศึกษาและ 
                     ศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์ 
                
            
                
                
                 
                

ผู้อ านวยการ 

ชมรมจริยธรรม 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
-งานธุรการ/งานสารบรรณ และ
งานท าส าเนาเอกสาร 
-งานการเงินและบญัชี 
-งานพสัดุ 
-งานซ่อมบ ารุง 
-งานการเจา้หนา้ท่ี 
-งานอาคารสถานที่ 
-งานส่ิงแวดลอ้ม 
-งานรักษาความปลอดภยั 
- งานยานพาหนะ 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล งานเลขา
ฯ และประชาสัมพนัธ์ 
- งานทรัพยากรบุคคล 
- งานเลขาและประชาสัมพนัธ์
ภายใน 
 
-งานพฒันาบุคลากรภายใน 

รองผอก.กลุ่มอ านวยการ 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
แผนงาน 
 
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล 
 
หัวหน้ากลุ่มงานประกนัและ
พฒันาคุณภาพ 

รองผอก.กลุ่มยุทธศาสตร์ 
และพฒันาคุณภาพ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริการวชิาการ 
 
หัวหน้ากลุ่มงานวจิยัและ
นวตักรรม  

รองผอก.กลุ่มวจัิย 
และบริการวชิาการ 

 

กลุ่มงานผลติบุคลากร
สาธารณสุข 
   - หัวหน้ากลุ่มวชิา 5 กลุ่ม 
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน วดั 
และประมวลผลการศึกษา 
 
กลุ่มงานวทิยบริการ 
 
     
  

รองผอก.กลุ่มวชิาการ 

หัวหน้ากลุ่มงานพฒันา
นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
 
หัวหน้ากลุ่มงานสวสัดกิาร
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพนัธ์ 
       

รองผอก.กลุ่มกจิการ
นักศึกษา 



 
 

1.3 บุคลากรของวิทยาลยั  
1.3.1 จ านวนบุคลากรทั้งหมด  

       วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  มีจ  านวนบุคลากรทั้งส้ิน 111 คน  ดงัน้ี 
ล าดับ ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. อาจารย ์(รวม อาจารยลู์กจา้งชัว่คราว) 64 57.66 
2. ขา้ราชการสายสนบัสนุน 6 5.41 
3. ลูกจา้งประจ า 23 20.72 
4. ลูกจา้งชัว่คราว 13 11.71 
5. ลูกจา้งเหมา 5 4.50 

 รวม 111 100.00 

 

1.3.2 จ านวนอาจารย์วทิยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ล าดับ ประเภท จ านวน (คน) 
1. อาจารยป์ฏิบติังานจริง 56 
2. อาจารยล์าศึกษาต่อปริญญาเอก 6 
3.  อาจารยล์าศึกษาต่อปริญญาโท 2 
 อาจารยป์ระจ าทั้งหมด (รวม อาจารยลู์กจา้งชัว่คราว) 64 

  

1.3.3 วุฒิการศึกษาอาจารย์   

ล าดับ ประเภท จ านวน (คน) 
1. ระดบัปริญญาเอก 4 
2. ระดบัปริญญาโท 39 
3. ระดบัปริญญาตรี 21 
 รวม 64 

สัดส่วนอาจารยป์ริญญาเอก : โท : ตรี = 0.63 : 6.09 : 3.28 
      หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที ่30 กนัยายน พ.ศ.  2553 
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1.4  หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 
 1)  จ านวนหลกัสูตร 
 ปีการศึกษา 2553 หลกัสูตรท่ีเปิดสอน มี จ  านวน 1 หลกัสูตร คือหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต แต่
ใชเ้อกสารหลกัสูตร 2 ฉบบั คือ หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2545 และหลกัสูตรพยาบาล ศาสตร
บณัฑิต ปรับปรุง พ.ศ. 2552 

2)   โครงสร้างหลกัสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 144  หน่วยกิต  ส่วนประกอบของหลกัสูตร 4 ปี มีหมวดวชิาดงัน้ี 
   1) หมวดวชิาพื้นฐานทัว่ไป  37  หน่วยกิต 
   2) หมวดวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  29  หน่วยกิต 
   3) หมวดวชิาชีพการพยาบาล  72 หน่วยกิต 
   4) หมวดวชิาเลือกเสรี   6  หน่วยกิต 

3) โครงสร้างหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2552  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 144  หน่วยกิต  ส่วนประกอบของหลกัสูตร  4 ปี มีหมวดวชิาดงัน้ี 
   1) หมวดวชิาพื้นฐานทัว่ไป  30  หน่วยกิต 
   2) หมวดวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  36  หน่วยกิต 
   3) หมวดวชิาชีพการพยาบาล  72 หน่วยกิต 
   4) หมวดวชิาเลือกเสรี     6  หน่วยกิต 
1.5 จ านวนนักศึกษาของวทิยาลยั 

1.5.1 จ านวนนักศึกษาแต่ละหลกัสูตร 

 หลกัสูตร/ช้ันปี  ชาย หญงิ รวม 
 ชั้นปี  1  รุ่นท่ี  28 12 48 60 
 ชั้นปี  2  รุ่นท่ี 27 9 104 113 
 ชั้นปี  3  รุ่นท่ี 26 12 76 88 
 ชั้นปี  4 รุ่นท่ี 25/1 14 92 106 
 ชั้นปี  4 รุ่นท่ี 25/2  10 96 106 

รวม 57 416 473 
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1.5.2 อตัราส่วนอาจารย์ประจ าทีป่ฏิบัติงานต่อนักศึกษา ปีการศึกษา  2553 
 

รายการ จ านวน  
1. จ านวนนกัศึกษา 473 คน 
2. จ  านวนอาจารยป์ระจ า  64  คน 
3. จ านวนอาจารยป์ฏิบติังานจริง   56 คน 
4. ค่า FTES ปีการศึกษา 2553 417.78 
5.อตัราส่วนจ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดต่อจ านวนนกัศึกษา 1: 7.39 
6.อตัราส่วนจ านวนอาจารยป์ฏิบติังานจริงทั้งหมดต่อจ านวนนกัศึกษา 1:8.45 
7.อตัราส่วนจ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดต่อจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า  1:6.53 
8.อตัราส่วนจ านวนอาจารยป์ฏิบติังานจริงทั้งหมดต่อจ านวนนกัศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า 1:7.46 
 
1.6 คุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ของวทิยาลยั  มี 9 ข้อ ดังนี ้

  1. มีความรู้และทกัษะทางวชิาชีพการพยาบาล 

  2. มีทศันคติท่ีดี ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวชิาชีพพยาบาล 
  3. ตระหนกัและรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  สามารถด ารงชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมและ มี
ความสุข 
  4. มีความสามารถในการใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชภ้าษาองักฤษในระดบัท่ี           
ส่ือสารได ้
  5. มีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 
  6. มีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
  7. มีภาวะผูน้ าและสามารถท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  8. วจิยัและน าผลการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพงาน 
  9. พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและเรียนรู้ตลอดชีวติ 
1. 7  งบประมาณรายรับและรายจ่าย  
        ปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 – กนัยายน 2553) วิทยาลยัมีรายรับจากเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ (เงินรายไดส้ถานศึกษา) และมีรายจ่าย ดงัน้ี 
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รายรับ รับ จ่าย 
งบบุคลากร 15,599,078.57 15,599,078.57 
งบด าเนินการ 2,683,013.00  
 -ค่าสาธารณูปโภค  419,999.06 
-ค่าเช่าบา้น  48,000.00 
-ค่าตอบแทนพิเศษ  25,568.40 
-เงิน พตส.  666,000.00 
-งบเงินอุดหนุน 19,250,400.00 19,250,400.00 
-งบรายจ่ายอ่ืน - - 
รวม 37,532,491.57 36,009,046.03 

หมายเหตุ วทิยาลยัไดรั้บงบประมาณค่าใชจ่้ายหลกัสูตรพฒันาบุคลากร(งบไทยเขม้แข็ง)  
                 จ  านวน 1,425,000.00 บาท 
 
1.8 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  

วิทยาลยัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือ
การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายการประกนัคุณภาพ
การศึกษา เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2541   และไดมี้การพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของวิทยาลยัในสังกดัให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  และมาตรฐานของวิชาชีพมาเป็นล าดบั ใน
ปีงบประมาณ 2549 ไดมี้การน าระบบการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) มาใช ้โดยเล็งเห็นวา่วิทยาลยั
จะมีผลการด าเนินงานท่ีดีเยี่ยมไดน้ั้น จ าเป็นตอ้งมีวิธีการท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กรและของแต่ละ
บุคคล วทิยาลยัไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมาอยา่งต่อเน่ือง และได้
ก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม เพื่อเป็นแนวทางการ
ด าเนินการดงัน้ี 

1) การประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นกลยทุธ์หลกัในการพฒันาการศึกษาของวทิยาลยัใหไ้ด ้ 
มาตรฐานระดบัสากล 

2) อาจารย ์ขา้ราชการ เจา้หนา้ท่ีและนกัศึกษาทุกคน ตอ้งร่วมมือในการด าเนินการประกนั 
คุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิตของวทิยาลยั 

3)  ก าหนดกลไกการประกนัคุณภาพ มาตรฐาน เกณฑแ์ละเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพของ 
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องคป์ระกอบหลกัของการประกนัคุณภาพ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบตนเองและการประเมิน
คุณภาพจากภายนอก 

4) จดัตั้งผูท้รงคุณวฒิุจากภาครัฐและเอกชน ใหมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการการประกนั 
คุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัฯ โดยมีขอบเขตหนา้ท่ีชดัเจน  

5)  ศึกษาวเิคราะห์ วิจยัระบบการประกนัคุณภาพ เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันา 
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  

6) ด าเนินการประชาสัมพนัธ์การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ 
7) รายงานความกา้วหนา้ในการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ  
8) ทุกกลุ่มงานสามารถพฒันาคุณภาพงานรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการพฒันางานใหเ้หมาะสมกบั 

สภาพการปฏิบติัได ้
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548-2552 พบว่าผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัเครือข่ายวิทยาลยัและสถาบนัพระบรมราชชนนก อยูใ่นระดบัดี ถึง 
ระดบัดีมาก และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบแรกในปีการศึกษา 2544 อยู่ระดบัดีมาก รอบสองปีการศึกษา 2548 อยู่ใน
ระดบัดี 
 
1.9 การผลติบัณฑิตพยาบาล 
  วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นสถาบนัอุดมศึกษาในสังกดักระทรวงสาธารณสุข มีหนา้ท่ีผลิต
และพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพมากว่า 26 ปี โดยยึดหลกัการท่ีส าคญัคือ การกระจายโอกาสทางการศึกษา
ใหก้บัคนในพื้นท่ีไดเ้ขา้ศึกษาและกลบัไปปฏิบติังานในภูมิล าเนาของตนเองอยา่งย ัง่ยืน และเป็นการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความขาดแคลนก าลงัคนดา้นสุขภาพในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข   การรับสมคัร
นกัศึกษาใชว้ธีิรับตรงและรับกลาง ในปีการศึกษา 2553  สถาบนัพระบรมราชชนก มีการพฒันาระบบการรับ
สมัครและคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยท างานบนเว็บเทคโนโลยีผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเสริมสร้างระเบียบ
วินัยความรับผิดชอบตนเองของผู ้สมัครเข้าศึกษา โดยสมัครท่ีเว็บไซต์ระบบการรับสมัครนักศึกษา 
(http://admission.pi.ac.th) หรือผา่นทางเวบ็ไซตข์องวทิยาลยั (http://www.smnc.ac.th)  
1.10 การพฒันาบุคลากรสาธารณสุข 

วิทยาลัยได้ด าเนินการพฒันาบุคลากรสาธารณสุข โดยด าเนินการร่วมกับวิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข จ านวน 2 หลกัสูตรคือหลักสูตรผูบ้ริหารสาธารณสุขระดบัตน้ (ผบต.) และหลกัสูตรพฒันา

http://admission.pi.ac.th/
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ศกัยภาพผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) ด าเนินการภายใตก้ารรับรองหลกัสูตรจาก
สภาการพยาบาล จ านวน 2 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป (การักษาโรค
เบ้ืองตน้) และหลกัสูตรพฒันาศกัยภาพดา้นการเรียนการสอนส าหรับพยาบาลพี่เล้ียง  และด าเนินการร่วมกบั
เขตตรวจราชการสาธารณสุขท่ี 12 ในการจดัท าหลกัสูตรและอบรมการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูสู้งอาย ุ
และแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวผูป่้วยเร้ือรังและผูด้้อยโอกาส   นอกจากน้ีวิทยาลยัยงัมีศูนยบ์ริการ
วิชาการท่ีไดรั้บการรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบนัรับรองคุณภาพ จ านวน 5 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยส่์งเสริม
สุขภาพผูสู้งอายุ สถาบนัศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์  ศูนยฝึ์กอบรมบุคลากรสาธารณสุข
นานาชาติ  สถาบนัเครือข่ายการพฒันานกับริหาร และศูนยพ์ฒันาบุคลากรสาธารณสุข 
 
1.11  ด้านการบริการวชิาการด้านสุขภาพแก่สังคม  
 วทิยาลยัไดบู้รณาการงานบริการวชิาการกบัการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั โดยไดมี้โครงการ
บริการวชิาการสู่ชุมชน เช่น การส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ การเยีย่มเยยีนประชาชนร่วมกบัจงัหวดั การบริการ
วิชาการเน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติ การส่งเสริมสุขภาพประชาชนต าบลวงัแสง และได้มีส่วนร่วมกับภาคี
เครือข่ายภายนอกในการบริการวิชาการ อาทิ ส านักงานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์องค์การ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน ส านกังานประกนัสุขภาพแห่งชาติ เขตตรวจราชการสาธารณสุขท่ี 12 ไดแ้ก่ การส่งเสริม
และพฒันาศกัยภาพผูสู้งอายุ การพฒันาศกัยภาพแกนน าสุขภาพประจ าครอบครัวส าหรับประชาชนในเขต
สาธารณสุขท่ี 12  นอกจากน้ี  อาจารยข์องวิทยาลยัยงัมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดย
เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการวิชาการ ระดบัชาติ/นานาชาติ  เป็นกรรมการวิชาชีพในระดบัชาติ
หรือระดบันานาชาติ  
 
1.12 ด้านการวจัิยและพฒันาองค์ความรู้  

วิทยาลยัมีการจดัท าระบบและกลไกบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรคเ์พื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนของวิทยาลัย  จัดท าคู่มือระเบียบปฏิบัติงานวิจัยและนวตักรรม มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ตามโครงการจดัท าฐานข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ท่ีใช้ประโยชน์ไดจ้ริง มีระบบฐานขอ้มูล
และสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์  ท่ีใชป้ระโยชน์ในการติดตามรายช่ือ
ผลงานวิจยั การเผยแพร่ผลงานวิจยั งบประมาณสนับสนุนการวิจยัของอาจารย ์รวมถึงระเบียบปฏิบติัการ
ผลิตผลงานวจิยัและนวตักรรม ใน www.smnc.ac.th ของวิทยาลยั  มีการสนบัสนุนเงินทุนวิจยั ให้กบัอาจารย์
ในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ พฒันาศกัยภาพของอาจารยด์า้นการวิจยั   การจดัหาวารสารวิชาชีพและ 
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วารสารการวจิยั ภาษาต่างประเทศอยา่งนอ้ย 10  ช่ือเร่ือง ภาษาไทย 20 ช่ือเร่ือง และวทิยาลยัร่วมเป็นเครือข่าย
โครงการพฒันาห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  มีระบบสร้างขวญัและก าลงัใจและยกย่องนกัวิจยัท่ีมี
ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ดีเด่น  มีประกาศวิทยาลยั เร่ือง การยกย่องนักวิจยัท่ีผลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น และมีโครงการคดัสรรผลงานวิจยัและงานสร้าง สรรค์ดีเด่นประจ าปี มีระบบและกลไก
ส่งเสริมความร่วมมือระหวา่งนกัวจิยักบัองคก์รภายนอก มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั
และงานสร้างสรรคท์ั้งในวงการวชิาการและการน าไปใชป้ระโยชน์ ตลอดจนมีงบประมาณสนบัสนุนการไป
น าเสนอผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 
             
1.13  ด้านการท านุ บ ารุง ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม  
 วิทยาลยัมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม บ ารุงศาสนาและรักษาส่ิงแวดล้อม โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมท านุท่ีครอบคลุมสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์และประเพณีทอ้งถ่ิน บูรณาการการท านุฯ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มกบั
การจดัการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจยัอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการจดัท าแผนงาน/โครงการและ
จดักลุ่มกิจกรรมเขา้ร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างต่อเน่ือง เช่น 
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาดประจ าจงัหวดัมหาสารคาม วนัส าคญัทางศาสนาและ
สถาบนัพระมหากษตัริย ์เป็นตน้ 
 
1.14 การพฒันาอาจารย์และและบุคลากรของวทิยาลยั 

วทิยาลยัมีนโยบายและสนบัสนุนใหมี้การพฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรของวทิยาลยัอยา่งต่อเน่ืองโดย
การจดัโครงการพฒันาภายในวทิยาลยั และส่งเสริมใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรพฒันาตนเองภายนอกสถาบนั มี
การพฒันาตนเองตามสมรรถนะ และตามสมรรถนะของงาน วทิยาลยัสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันา
ตนเองของอาจารย ์ 10,000 บาทต่อปีต่อคน ส าหรับบุคลากรอ่ืนสนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาตนเอง 
5,000 บาทต่อปีต่อคน นอกจากน้ีสถาบนัพระบรมราชชนกมีทุนสนบัสนุนการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 
ปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศส าหรับอาจารยทุ์กปี   

 
1.15  ความท้าทายของวทิยาลยัในอนาคต  ประกอบด้วย 

1.15.1  เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบบัท่ี 2 เม่ือส้ินสุดแผนในปี พ.ศ. 2564 คือ 
ยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพฒันาศกัยภาพ
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อุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกาภิ
วตัน์ รวมทั้งสนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของทอ้งถ่ินไทย โดยใชก้ลไกของธรรมภิบาล การเงิน การก ากบั
มาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิง
ระบบ  

1.15.2 ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบสาม ของ สมศ.  8 ประเด็น คือ 1) 
ใชแ้ผน 15 ปีเป็น Benchmark ในการส่ือสารและประเมินภายนอกรอบสาม 2) แบ่งกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา
เป็น 4 กลุ่ม 3) ประเมินแบบอิงเกณฑ์อย่างเดียว โดยใช้ขอ้มูลเฉล่ียยอ้นหลงั 3 ปี โดยให้การประเมินอิง
พฒันาการและการบรรลุเป้าหมายไปอยูใ่นการประกนัคุณภาพภายใน 4) ประเมินระดบัภาพรวมของสถาบนั
และระดบัคณะวิชา 5) ประเมินเน้นผลการจดัการศึกษาเป็นหลกั ให้น ้ าหนกั ร้อยละ 75 อาจน าผลสอบใบ
ประกอบวชิาชีพคร้ังแรกเป็นตวับ่งช้ีคุณภาพบณัฑิต  6) การประเมินเชิงกระบวนการ น ้ าหนกัร้อยละ 25 โดย
ให้ความส าคญักบัคุณภาพครูและคณาจารย ์คุณภาพและความพร้อมของผูเ้รียน การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญัและการประกนัคุณภาพภายใน 7) ประเมินตามระบบพิชญจารณ์ (Peer Review) เหมือนเดิม โดยอาจ
ใชร้ะบบ Automated QA เป็นการประเมิน online ร่วมดว้ยและ 8) ลดจ านวนตวับ่งช้ีและจ านวนมาตรฐาน
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการถ่ายโอนตวับ่งช้ีและมาตรฐานเก่ียวกับปัจจยัน าเข้า และ
กระบวนการใหอ้ยูใ่นระบบประกนัคุณภาพภายใน 

1.15.3  ทิศทางระบบสาธารณสุข  ท่ีจ  าเป็นตอ้งพฒันาแผนการผลิตบณัฑิตพยาบาลให้สอดคลอ้งกบั
การเปล่ียนแปลง เช่น การพฒันาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   การพฒันาศูนยก์ารบริการดา้นสุขภาพ 
(Medical Hub)  ประชากรผูสู้งอายมุากข้ึน  

1.15.4 มาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา (Thai Quality Frameworks for Higher Education) ท าให้
วทิยาลยัตอ้งจดัท าแผนกลยุทธ์ในดา้นการจดัการเรียนการสอน  และการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา ให้
สามารถผลิตบณัฑิต ท่ีมีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวฒิุในระดบัอุดมศึกษา  

1.15.5 ผลการวิเคราะห์ของคณะกรรมการสภาการพยาบาลและคณะอนุกรรมการรับรองหลกัสูตร
และสถาบนัการศึกษาพยาบาล มีความคิดเห็นวา่ จ  านวนสถาบนัการศึกษาพยาบาลท่ีมีอยูแ่ลว้ 80 แห่ง มีความ
เพียงพอต่อการผลิตก าลงัคนของประเทศและยงัมีเหลืออีกจ านวนหน่ึงในช่วง 10 ปีขา้งหนา้ จึงควรเร่งพฒันา
คุณภาพสถาบนัการศึกษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ไดต้ามเกณฑ์รับรองคุณภาพ
สถาบนัการศึกษาของสภาการพยาบาลระดบัสูงสุดหรือไดรั้บการรับรองระดบั 5 ปี อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของ
สถาบนัการศึกษาพยาบาลทั้งหมด และผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในการ
สอบคร้ังแรกเฉล่ีย 3 ปี สูงกว่าร้อยละ 70 ของผูเ้ขา้สอบและอย่างน้อยร้อยละ 80 ของสถาบนัการศึกษา
พยาบาลใน 10 ปีขา้งหนา้  
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1.15.6 การผลิตพยาบาลเพิ่ม รัฐบาลเห็นความส าคญัของการผลิตพยาบาลและผดุงครรภใ์ห้เพียงพอ
กบัความต้องการของประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เป็น
เจา้ภาพในการจดัท าขอ้เสนอการลงทุนดา้นสุขภาพ พ.ศ.2553 -2556 ภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ระยะท่ี 2 
และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบโครงการผลิตและพฒันาศกัยภาพแพทยแ์ละบุคลากร
ทางดา้นสาธารณสุข ในส่วนท่ีเป็นการผลิตพยาบาลวิชาชีพ ผูช่้วยพยาบาลและการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
พยาบาลของหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข สภาการพยาบาลได้ประสานกับท่ีประชุมคณบดีและ
ผูบ้ริหารสถาบนัการศึกษาพยาบาล จดัท ารายละเอียดโครงการ ซ่ึงเป็นการผลิตพยาบาลวิชาชีพปีละ 2,320 
คนในช่วงเวลา 4 ปี และการพฒันาศกัยภาพการพยาบาลเฉพาะดา้น 11 สาขา จ านวน 7,863 คน   

1.15.7 การพัฒนาคุณภาพคนโดยมุ่งเน้นจิตตปัญญา การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งมีการจดัท าการพฒันาการเรียนการสอน แผนการพฒันาอาจารยใ์ห้มีความรู้ ความเขา้ใจ ตลอดจน
มีทศันคติต่อแนวคิดท่ีเนน้จิตตปัญญา และการดูแลดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์ 

1.15.8  สถานการณ์การฟ้องร้องของผูใ้ช้บริการท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนจากการไดรั้บการบริการท่ีไม่
ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐานหรือจากพฤติกรรมการบริการของพยาบาลท่ีไม่เป็นไปตามจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ จ าเป็นท่ีต้องจดัท าแผนการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย 
แผนการพฒันาอาจารย ์ใหส้อดคลอ้งกบัประเด็นดงักล่าว เพื่อใหไ้ดคุ้ณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องผูใ้ช้
บณัฑิต  

 1.15.9  สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพทัว่ไปท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
ท่ีก าหนดโดยสภาการพยาบาลมีทั้งหมด 8 สมรรถนะ คือ 1) สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณและ
กฎหมาย 2) สมรรถนะดา้นการปฏิบติัการพยาบาลและการผดุงครรภ ์ ประกอบดว้ย ความรู้ความสามารถใน
การใช้กระบวนการพยาบาล  ความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค  ความรู้
ความสามารถในการดูแลผูเ้จ็บป่วยอย่างต่อเน่ือง ความรู้ความสามารถดา้นการพยาบาลครอบครัวและการ
ผดุงครรภ์  ความรู้ความสามารถด้านหัตถการและทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลทัว่ไป 3) สมรรถนะด้าน
คุณลกัษณะเชิงวิชาชีพ ดา้นบุคลิกเชิงวิชาชีพ พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง การมีเจตนคติท่ีดีต่อวิชาชีพการ
พยาบาล 4) สมรรถนะดา้นภาวะผูน้ า การจดัการและการพฒันาคุณภาพ 5) สมรรถนะดา้นวิชาการและการ
วิจยั 6) สมรรถนะดา้นการส่ือสารและสัมพนัธภาพ 7) สมรรถนะดา้นเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ  8) 
สมรรถนะดา้นสังคม  
1.16  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (2551-2565)  

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2(2551-2565)  ไดอ้อกแบบโดยค านึงถึงมิติบูรณาการ
และองคร์วมของการพฒันาอุดมศึกษาเพื่อก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) โดยมีสาระส าคญั 
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2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการวเิคราะห์ภาพฉายและนยัส าคญัท่ีเป็นปัจจยัแวดลอ้มรุมเร้า ส่งผลกระทบต่อ
มนุษยแ์ละโลก ประเทศไทยจนถึงอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 7 เร่ือง คือ ความเปล่ียนแปลงดา้นประชากร 
พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม การมีงานท าและการตลาดแรงงานในอนาคต การจดัการความขดัแยง้และความ
รุนแรง การกระจายอ านาจการปกครอง เยาวชนไทย นกัศึกษาไทยและบณัฑิตในอนาคต  และเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่วนท่ีสองเป็นปัจจยัภายในระบบอุดมศึกษา ประกอบดว้ย 9 เร่ือง คือ รอยต่อการศึกษาระดบัอ่ืน 
การแกปั้ญหาอุดมศึกษาในปัจจุบนั ธรรมาภิบาลและการบริหารจดัการ การพฒันาขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพฒันาบุคลากรในอุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา การพฒันา
อุดมศึกษาในเขตพฒันาเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ 

ความเปลีย่นแปลงด้านประชากร : จ านวนเด็กและเยาวชนลดลง อตัราการปันผลประชากรท่ีจะหมด
ไปและผูสู้งอายท่ีุเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นอุดมศึกษาตอ้งลดขยายตวัอยา่งไม่มีจุดส้ินสุดโดยเนน้คุณภาพ
เพิ่มบทบาทดา้นการเพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจวยัท างาน  เนน้การศึกษาต่อเน่ืองเพื่อรองรับการเปล่ียนงานและ
อาชีพ การเกิดอาชีพใหม่ และตอ้งส่งเสริมผูสู้งอายใุหย้งัมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

พลงังานและส่ิงแวดล้อม : การพึ่งพิงการน าเขา้พลงังานสูง ส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ การใชพ้ลงังานจากฟอสซิลสร้างปัญหามลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม อุดมศึกษาตอ้งสร้างความตระหนกั
ในการอนุรักษพ์ลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติในการศึกษาทุกระดบัและในหมู่ประชาชน ผลิต
บณัฑิตและความรู้สึกดา้นการอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน พลงังานหมุนเวยีน ท างานร่วมกบัภาคการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานจนถึงการสร้างคนและองคค์วามรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
ทั้งดิน น ้า ป่าไม ้และระบบนิเวศน์ 
 การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต : ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบตลาดแรงงาน ไดแ้ก่ โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวตัน์ ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  อุดมศึกษาตอ้งท างาน
กบัภาคผลิตจริง ทั้งอุตสาหกรรมรายสาขาและอุตสาหกรรมเชิงพื้นท่ี ตอ้งช่วยเตรียมความรู้และสร้างทกัษะ
ใหแ้ก่แรงงานเพื่อเขา้สู่ภาคการผลิต ตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเ้กิด
มาตรฐานการศึกษา และ “ศตวรรษแห่งเอเชีย” ท่ีจีนและอินเดียเป็นผูเ้ล่นท่ีส าคญัและตอ้งตระหนกัวา่ความ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยนี ามาซ่ึง “ผลิตภาพ” และ “นวตักรรม” รวมถึงโลกยคุสารสนเทศท่ีการเขา้ถึง
ขอ้มูลข่าวสารและความรู้กระท าง่าย 
 การกระจายอ านาจการปกครอง : พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้
ด าเนินการใหมี้การกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน โดยมีแนวทางการกระจายอ านาจ ประกอบดว้ย การถ่ายโอน
ภารกิจการกระจายอ านาจการเงิน การถ่ายโอนบุคลากร ฯลฯ อุดมศึกษาควรท างานร่วมกบัทอ้งถ่ินเพื่อเสริม
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ภารกิจหลกัดา้นการบริหารสังคมใหโ้ดดเด่น และควรรวมตวัท างานเป็นเครือข่ายพื้นท่ี และเครือข่ายเชิง
ประเด็น เพราะโจทยท์อ้งถ่ินเป็นโจทยบ์ูรณาการ ตอ้งการความรู้หลายระดบัและหลากหลายสาขา 
 การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง : ความรุนแรงในสามจงัหวดัภาคใต ้  อุดมศึกษาตอ้งเพิ่ม
โอกาสการศึกษาและอาชีพในปัจจุบนั ควบคู่กบัการสร้างความเขา้ใจและโอกาสดา้นการศึกษาอยา่งถาวร
ต่อไปในอนาคตดว้ย 
  เยาวชนไทย นักศึกษาไทยและบัณฑิตในอนาคต : มีการเปล่ียนแปลงในมิติการใชชี้วิต การเรียนรู้ 
ครอบครัว ตลอดจนภาวะเส่ียงต่างๆ ท่ีสะทอ้นถึงแนวโนม้ของสังคมหลงัยคุอุตสาหกรรมและความทนัสมยั 
อุดมศึกษาพึงจดัใหมี้การศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) ในยคุ Post Modern – Post 
Industrialization   ทั้งน้ีหมายรวมทั้งสาระแห่งศาสตร์และกระบวนการแห่งศาสตร์ เรียนรู้บนฐานการท างาน
ในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work – Based/Community – Based  Education) 
 เศรษฐกจิพอเพยีง : อุดมศึกษาเป็นผูน้ าใหว้เิคราะห์ไดแ้ละปฏิบติัได ้ บนฐานทรัพยากรภูมิสังคม 
สร้างความรู้ใหม่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งระดบัโลก ครอบครัวชุมชน พื้นท่ีองคก์ร และภาคการผลิต 
 ส าหรับปัจจยัภายในอุดมศึกษาเอง มีดงัน้ี 
 รอยต่อกบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา :  นกัเรียนมธัยมศึกษาท่ีเป็นตวัป้อนอุดมศึกษามี
คุณภาพโดยรวมต ่าลง ค่านิยมในเร่ืองปริญญาท าใหผู้เ้รียนอาชีวศึกษานอ้ยลงเป็นล าดบั ท าใหข้าดแรงงาน
ระดบักลางในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ อุดมศึกษาตอ้งใหเ้วลากบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและการ
อาชีวศึกษาในเร่ือง 1) การพฒันาและสร้างครูคุณภาพสูงซ่ึงเป็นตวัคูณ (Multiplier) 2) การพฒันาเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ และ 3) เปิดโอกาสใหผู้จ้บอาชีวศึกษาและก าลงัท างานสามารถเขา้ศึกษาต่อในอุดมศึกษา
ไดด้ว้ยความยดืหยุน่ 
 การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน : ใชก้ลไกมาตรฐานและการจดัสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิด
อุดมศึกษาท่ีแบ่งงานกนัท า (Division  of  Labor ) วางต าแหน่งของแต่ละสถาบนัใหเ้หมาะสม (Positioning) 
และแบ่งอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มวทิยาลยัชุมชน  2) กลุ่มมหาวทิยาลยัส่ีปีและมหาวทิยาลยัศิลป
ศาสตร์ 3) กลุ่มมหาวิทยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัเฉพาะทาง มหาวทิยาลยั 
Comprehensive และ 4) กลุ่มมหาวทิยาลยัวจิยั มหาวทิยาลยับณัฑิตศึกษา 
 ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ : อุดมศึกษาไทยตอ้งปรับปรุงเร่ืองน้ีตั้งแต่ระดบัสภา
มหาวทิยาลยัและผูบ้ริหารทุกระดบัโดยสร้างกลไกพฒันาผูด้  ารงต าแหน่งสภามหาวทิยาลยัและผูบ้ริหาร
ระดบัต่างๆ รวมถึงการปรับโครงสร้างสภามหาวทิยาลยั และการมีส านกังานเลขาธิการสภามหาวทิยาลยั
ท างานเตม็เวลา  
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 การพฒันาขีดความสามารถในการแข็งขันของประเทศ : ดว้ยความจ ากดัของทรัพยากรและนกัวจิยั
คุณภาพสูง อุดมศึกษาตอ้งโฟกสัโจทยว์จิยัและสร้างกลไกความเป็นเลิศ ควรน าระบบ Research Assessment 
Exercise (RAE) มาประยกุตแ์ละปรับใชเ้พื่อประเมินความสามารถการวจิยัและจดัสรรทรัพยากรเพื่อการวจิยั 
ควรผลกัดนัให้เกิด “ระบบวิจยัแห่งชาติ” สร้าง “ระบบความเช่ือมโยงระหวา่งอุดมศึกษาและภาคการผลิต” 
และมี “กลไกการท างานร่วมในลกัษณะพหุภาคี” 
 การเงินอุดมศึกษา : การลงทุนผา่นระบบงบประมาณยงัไม่สะทอ้นคุณภาพการศึกษาและยงัมิไดใ้ช้
เป็นกลไกก ากบัเชิงนโยบายอยา่งเต็มท่ี ดงันั้นการจดัสรรงบประมาณประจ าปีให้แก่มหาวิทยาลยัของรัฐควร
ปรับจาก Supply – Side Financing ให้เป็นตาม Performance – Based มากข้ึน จดัรูปแบบใหม่ของกองทุน
ประเภท Contribution Scheme ตั้งกองทุนพฒันาอุดมศึกษา การก ากบัคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาดว้ย
องคก์รกนัชน (Buffer Organization) ใชห้ลกัการ Financial Autonomy ในการบริหารการเงินอุดมศึกษาบน
ฐานการแบ่งกลุ่มมหาวทิยาลยั 
 พฒันาบุคลากรในอุดมศึกษา :  การพฒันาอาจารยต์อ้งค านึงถึงการพฒันาหลายมิติ เช่น ดา้นวิชาการ 
ความเป็นครู ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน ความสามารถด้านการวิจยัสมรรถนะทางวิชาชีพ      
การบริหารจดัการ การขดัเกลาทางสังคม ค านึงถึงช่วงวยัต่างๆ ของการท างานและการศึกษา (Life Cycle 
Development) และจดัให้มีกระบวนการ mentoring โดยผูมี้ความรู้และประสบการณ์บนฐานของการ
พฒันาการท างานจริง 
 เครือข่ายอุดมศึกษา : มหาวิทยาลยัมีความแตกต่างสูงและมีช่องวา่งของระบบการพฒันาหลากหลาย
มิติ รัฐควรสนบัสนุนและผลกัดนัใหเ้กิดเครือข่ายดว้ยนโยบายและกลไกงบประมาณ อุดมศึกษาควรรวบรวม
การเรียนการสอน การท างาน และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร่วมกนัจนน าสู่การควบรวมสถาบนัเม่ือมี
ความพร้อม 
 การพฒันาอุดมศึกษาในเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกจิจังหวดัชายแดนภาคใต้ :  ประกอบดว้ย การ
พฒันาเด็ก เยาวชน และนกัศึกษา การพฒันาครูและบุคลากรในพื้นท่ี การสร้างความเขม้แขง็ของ
สถาบนัอุดมศึกษา และการพฒันาอุดมศึกษาสู่อาเซียนและประชาคมโลกมุสลิม 
 โครงสร้างพืน้ฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา : อุดมศึกษาตอ้งตระหนกัวา่การอุดมศึกษาในอนาคต
เป็นทั้ง “การเตรียมคนเขา้สู่ชีวติและการปรับแต่งคนเขา้สู่งาน” รัฐพึงสนบัสนุนการศึกษา “ศิลปศาสตร์” 
(Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ส่งเสริมให้อุดมศึกษาพฒันาและใชศ้กัยภาพ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อรองรับนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของชาติ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ยทุธศาสตร์ e – Society, e – Industry , e – Commerce, e – Education และ  e – 
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Government ผา่นนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งของรัฐ (Government Procurement) อุดมศึกษาตอ้งจดัเก็บขอ้มูล
ของตนเองใหท้นัสมยัอยูเ่สมอเพื่อใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศแก่ผูเ้รียนและผูป้กครองในฐานะผูบ้ริโภคและ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเขา้ถึง (Access) และการลดช่องวา่งดิจิทลั (Digital Divide) 
เพื่อการเรียนรู้  จดัท าส่ือการเรียนรู้ของมหาวทิยาลยัออกสู่สาธารณะ (Open Courseware) จดัระบบเครือข่าย
หอ้งสมุดและแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการจดัตั้งกองทุนพฒันาโครงสร้างทางกายภาพของสถาบนัอุดมศึกษาและ
จดัท ากรอบนโยบายการพฒันาระบบ “การเรียนรู้ตลอดชีวติ” ส าหรับบทบาทของเครือข่ายอุดมศึกษาเพื่อการ
พฒันากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) นั้น เครือข่ายอุดมศึกษาตอ้ง
สนบัสนุนการท างานท่ีใชอ้งคค์วามรู้และทรัพยากรร่วมกนัเพื่อให้เกิดความเขม้เขง็ทางวชิาการและผลผลิตท่ี
ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินและชุมชน และประเด็นท่ีเครือข่ายเสนอใหส้ านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาด าเนินการในลกัษณะเครือข่าย 1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศดว้ยการ
เช่ือมโยงอุดมศึกษากบัภาคการผลิต 2) การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นระบบอุดมศึกษา 3) การปรับโครงสร้าง
พื้นฐานการเรียนรู้ดา้นการสอน การวจิยั และบริการวชิาการ  รวมถึงการเช่ือมโยงกบัภาคการผลิต  การสร้าง
ฐานความรู้ในมหาวทิยาลยัและชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 4) การจ าแนกประเภท
สถาบนัอุดมศึกษา 5)การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ  6) การพฒันาระบบขอ้มูลอุดมศึกษา และ 7) การ
พฒันามหาวทิยาลยัในเขตพฒันาพิเศษ  นอกจากน้ีการขบัเคล่ือนแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 
ไปสู่การปฏิบติันั้น มีปัจจยัท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง คือ 1) ความชดัเจนของแผนปฏิบติัในแต่ระช่วงเวลา  
2) การสนบัสนุนจากรัฐบาล/หน่วยงานของรัฐ  3) การมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันา 4) ความพร้อมของ
ระบบการบริหารจดัการ ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนการขบัเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบติัทั้ง
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านกังบประมาณต่างก็เห็นดว้ยกบั
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ เน่ืองจากสอดคลอ้งกบัทิศทางพฒันาประเทศท่ีมุ่งสู่ “สังคมเศรษฐกิจ
ฐานความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขนั” และ “สังคมฐานความรู้เพื่อวางรากฐานการพฒันา” โดยมี
เป้าหมายรวมคือ “สังคมแห่งการเรียนรู้” โดยมีขอ้เสนอแนะวา่ อุดมศึกษาจะตอ้งผลิตก าลงัคนใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการก าลงัคนของภาคการผลิต/บริการ (การเจริญเติบโตแต่ละภาคการผลิต) และภาคสังคม (ตาม
ความจ าเป็นและโครงสร้างประชากร) 
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                                                                            บทที ่2 แผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
 

แผนยทุธศาสตร์การพฒันาวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นการจดัท าข้ึนมาภายใตก้ระบวนการของ
การจดัท าแผนยทุธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ  ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนหลกัท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. การวเิคราะห์ปัจจยัเขา้ทางยุทธศาสตร์เพื่อคน้หาความจ าเป็นทางยทุธศาสตร์และการก าหนดจุดยนืการ
พฒันา 
2. การประเมินศกัยภาพทางยทุธศาสตร์ 
3. การก าหนดทิศทางยทุธศาสตร์ 
4. การก าหนดระบบวดัผล 
5. การแปลงยทุธศาสตร์สู่การปฏิบติั 
6. การสร้างสมดุลยท์างยทุธศาสตร์ 

 
ดงัรายละเอียดการด าเนินงานตามผงักระบวนการ ต่อไปน้ี 

c  2005 BSQM Group Co.,Ltd.  All  rights  reserved.

๖.การด าเนินการตามแผน 
การติดตาม ประเมินผล

๓.ก าหนดทิศทาง
ยทุธศาสตร์๔. การก าหนดระบบวัดผล 

๒. ประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์

ผังแสดงกระบวนการจัดท าระบบบริหารยทุธศาสตร์สถาบนัพระบรมราชชนก โดยใช้เครือ่งมือ Balanced Scorecard

ประเมินศักยภาพองค์กร
ในการตอบสนองจดุยนื

ทางยทุธศาสตร์๑. วิเคราะห์ความตอ้งการทางยทุธศาสตร์

นโยบาย
ผู้ทีม่ีส่วนไดส้่วนเสีย

สภาพการณ์ตามภารกิจ 

ศึกษา
และ

วิเคราะห์

ความตอ้งการ
และจดุยนื

ทางยทุธศาสตร์

ตวัชีว้ัดเปา้หมายกลยทุธ์
แผนงาน / โครงการ

กิจกรรม

รายงานผล

ติดตามผล /ปรับปรุงและพัฒนา

ประเมนิผล

ด าเนินงานตามแผน

๗. เชือ่มโยงความสมดลุยท์รพัยากรทางยทุธศาสตร์

ทบทวน
ภารกจิ
และ
โครงสร้าง
องค์กร

พฒันาขีด
ความ
สามารถ
แก่
บคุลากร

พฒันา
ระบบ
ICT

จดัท า
งบประมาณ
แบบมุง่เน้น
กลยุทธแ์ละ
วดัความคุ้มค่า
ทางการเงิน

ยกระดับ
ภาวะ
ผู้น าแก่
ทมี
บริหาร

รูเ้ขา รูเ้รา

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ประเดน็ยทุธศาสตร์

เปา้ประสงค์และผลผลิต

(อนาคตจะไปไหน ?)

(ตอ้งท าอะไร ?)

(มุง่เน้นอะไร ?)

(ไดอ้ะไร ?)

๕. การแปลงยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตัิ 
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ดงัรายละเอียดการด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
2.1  สรุปจุดยนืการพฒันายุทธศาสตร์วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. 2554 - 2558 

จุดยืนการพฒันายุทธศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. 2554 – 2558   ไดก้  าหนดข้ึนมา
จากการวิเคราะห์สภาพการณ์ท่ีเป็นปัจจยัเข้า เชิงนโยบาย ความต้องการของผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สถานการณ์ของภารกิจท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั และควรจะเป็นในอนาคต ดงัรายละเอียดจุดยนื ดงัต่อไปน้ี 

6. พฒันาวิทยาลยัให้เป็นอุดมศึกษาชั้นน า เป็นตน้แบบการศึกษาดา้นการพยาบาลท่ีมุ่งชุมชนของ
ประเทศ 

7. สร้างและพฒันาบณัฑิตและบุคคลากรดา้นสุขภาพให้มีคุณภาพสูง มีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นทาง
วชิาการและการปฏิบติัการพยาบาล  

8. ทุกภาคส่วนใหก้ารยอมรับและเช่ือมัน่ในคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบณัฑิต 
9. พฒันาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็ง (องค์กรแห่งการเรียนรู้ วฒันธรรมองค์กรเข้มแข็ง 

บุคลากรมีความสุข วทิยาลยัทนัสมยั)  มีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและยดึหลกัธรรมาภิบาล 
10. วทิยาลยัสามารถสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมทางสุขภาพเพื่อสนองความตอ้งการของชุมชน

และมีความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผูสู้งอายุ มีความพร้อมในการเป็นคลังความรู้และแหล่งอา้งอิงทาง
สุขภาพของชุมชน 

ทั้งน้ี จุดยนืทั้ง 5 ขอ้จะเป็นวาระหลกัในการพฒันาองคก์ร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2558 
  

2.2. การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์  
การประเมินศกัยภาพทางยุทธศาสตร์เป็นการน าเคร่ืองมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใชใ้น

การวเิคราะห์ปัจจยั ดา้นบวกจากภายในคือจุดแข็ง (Strength) และปัจจยัดา้นบวกท่ีเป็นโอกาส (Opportunity) 
จากภายนอกท่ีส่งเสริมใหก้ารขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวเิคราะห์ปัจจยัใน
ดา้นลบทั้งท่ีเป็นจุดอ่อนภายใน (Weakness) และอุปสรรคจากภายนอกท่ีคุกคาม (Threat)  ต่อการด าเนินงาน 
ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 

จุดแข็ง (Strength) 
1.     วทิยาลยัมีโครงสร้างการบริหารท่ีชดัเจนครอบคลุมทุกพนัธกิจ  
2. วทิยาลยัเป็นองคก์รท่ีจดัการผลิตและพฒันาสมรรถนะบุคลากรดา้นสุขภาพของประเทศตาม 

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
3. วทิยาลยัมีการก าหนดลกัษณะหนา้ท่ีความรับผดิชอบของบุคลากรทุกคนชดัเจน และจดัท า 

มาตรฐานการปฏิบติังาน  (work flow) ครอบคลุมทุกพนัธกิจ 
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4. วทิยาลยัมีท่ีมาของเงินรายไดท่ี้ชดัเจนทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ มีการจดัสรร
งบประมาณในการด าเนินงานครอบคลุมทั้ง 4 พนัธกิจ (การผลิต การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม) อยา่งชดัเจนและเพียงพอ 

5. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกระดบัมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาองคก์ร 
6. วิทยาลยัมีการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย และค่านิยม องค์กรชดัเจน

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน พร้อมทั้งมีการช้ีแจงให้บุคลากรและนกัศึกษาทุกคนทราบและถือ
ปฏิบติั   

7. วทิยาลยัมีหลกัสูตรผลิตพยาบาลวชิาชีพท่ีตรงกบัความตอ้งการของชุมชน สังคม และประเทศ 
8. อาจารยส่์วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโททางการพยาบาล และมีประสบการณ์ในการสอน

ทางการพยาบาล 10 ปีข้ึนไปมากกวา่ร้อยละ 50  
9. วิทยาลยัมีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบติั

และประสบการณ์จริง มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนหลากหลาย  
10. ระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีจบการศึกษาในปี 2551 เท่ากบั 

4.22  โดยดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการ เท่ากบั 4.11  ดา้นความรู้ความสามารถพื้นฐานเท่ากบั 4.23 
และดา้นคุณธรรมและจริยธรรมเท่ากบั 4.34 

11. บณัฑิตไดง้านท าตรงสาขาท่ีส าเร็จการศึกษา และมีเงินเดือนเร่ิมตน้สูงกว่าเกณฑ์เท่ากบัร้อยละ 
100  

12. นกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นท่ีท าใหเ้กิดความคุน้เคยกบัวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 
13. นกัศึกษามีภาวะผูน้ า มีความคิดท่ีดี รักและผกูพนักบัวทิยาลยั 
14. ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา (Unit cost) (เท่ากบั 54,649.58 ) ต ่า เม่ือเทียบกบัสถาบนัอ่ืน/หลกัสูตร

อ่ืน 
15. มีการเสริมสร้างความเขม้แข็งทางวิชาการแก่นกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา และมีการเตรียม

ความพร้อมแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาในการสอบข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพ 
16. มีระบบการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก สมศ.ในระดบัดี 

และไดรั้บการรับรองจากสภาการพยาบาล 3 ปี (ปีการศึกษา 2552-2554)  
17. วทิยาลยัมีระบบและกลไกในการสรรหาบุคลากรชดัเจน  
18. วทิยาลยัมีนโยบายส่งเสริมและพฒันาบุคลากรของวทิยาลยัชดัเจน มีการจดัสรรงบประมาณการ

พฒันาบุคลากรของวทิยาลยัอยา่งเพียงพอ 
19. อาจารยแ์ละบุคลากรมีความมุ่งมัน่ และเสียสละในการปฏิบติังาน 
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20. วิทยาลยัมีเครือข่ายความร่วมมือดา้นการบริการวิชาการท่ีเขม้แข็ง ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลวงัแสง / เขตตรวจราชการสาธารณสุขเขต 12 (มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น) /สมาคมนกั
บริหารสาธารณสุข /ชมรมผูสู้งอายจุงัหวดัมหาสารคาม / ส านกังานพฒันาความมัน่คงของสังคมและมนุษย ์/ 
University of Okayama Saiseiki Nursing College  ประเทศญ่ีปุ่น 

21. วิทยาลยัมีศูนย์บริการวิชาการท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบนัรับรองคุณภาพ 
จ านวน 5 ศูนย ์ไดแ้ก่ ศูนยส่์งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุสถาบนัศูนยก์ารศึกษาต่อเน่ืองสาขาพยาบาลศาสตร์  ศูนย์
ฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขนานาชาติ  สถาบนัเครือข่ายการพฒันานกับริหาร และศูนยพ์ฒันาบุคลากร
สาธารณสุข 

22. วิทยาลยัมีหลกัสูตรในการพฒันาบุคลากรสาธารณสุขท่ีหลากหลาย สามารถรองรับการพฒันา
บุคลากรสาธารณสุขไดอ้ย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ หลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบติัทัว่ไป ( การ
รักษาโรคเบ้ืองต้น) หลักสูตรผูบ้ริหารการสาธารณสุขระดับต้น หลักสูตรการพฒันาทกัษะการบริหาร 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล หลกัสูตรการเฝ้าระวงัโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง หัวใจและหลอด
เลือด 

23. ในปีการศึกษา 2552 วิทยาลยัมีรายรับจากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบนัต่อ
อาจารยป์ระจ าต่อปีเท่ากบั 86,897.70 บาท 

24. ผลการด าเนินงานตามพนัธกิจดา้นการวิจยัมีแนวโน้มดีข้ึน ทั้งดา้นทุนสนบัสนุนการวิจยั และ
การเผยแพร่ผลงานวจิยั 

25. วทิยาลยัมีอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นผูสู้งอาย ุมีศูนยส่์งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุมีการบริการวชิาการ
และวจิยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการดูแลผูสู้งอายมุาอยา่งต่อเน่ือง 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. บณัฑิตสอบข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพไดใ้นคร้ังแรก เฉล่ียในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา (2550-

2552) เท่ากบั 48.02 (ปีการศึกษา 2550 ร้อยละ 36.30  ปีการศึกษา 2551 ร้อยละ 58.33 และปีการศึกษา 2552
ร้อยละ 52.25) 

2. ส่ือการเรียนการสอนในวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพพยาบาลไม่ทนัสมยั และไม่เพียงพอ
กบัจ านวนนกัศึกษา  หอ้งเรียนส าหรับนกัศึกษากลุ่มใหญ่และกลุ่มยอ่ยไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา และไม่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

3. การบูรณาการการบริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอน การวิจัย  การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมยงัไม่มีทิศทางชดัเจนท่ีสะทอ้นถึงความเป็นอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั   
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4. ระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตรในการจดัการเรียนการสอนและการพฒันานกัศึกษายงั
ไม่เอ้ือต่อการพฒันาอตัลกัษณ์ท่ีพึงประสงคข์องวทิยาลยั 

5. ปีการศึกษา 2553 สัดส่วนคุณวุฒิ ของอาจารยป์ระจ าท่ีมีวุฒิปริญญาเอก : โท : ตรี = 0.63 : 
6.09 : 3.28 ซ่ึงไมไ่ดต้ามเกณฑม์าตรฐานการจดัการศึกษาและวชิาชีพ 

6. อาจารยไ์ดรั้บการพฒันาดา้นการวดัและประเมินผลตามสภาพจริงไม่ต่อเน่ือง 
7. จ านวนอาจารยท่ี์ไดรั้บทุนสนบัสนุนการผลิตผลงานวิจยัจากภายนอกวิทยาลยัมีจ านวน นอ้ย   

ทกัษะของอาจารยใ์นการวิจยั การผลิต และเผยแพร่ผลงานวิชาการ นวตักรรม ยงัมีนอ้ย และในปีการศึกษา 
2552 อาจารยมี์ผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์เผยแพร่ในเวทีระดบัชาติ นานาชาติจ านวน 12 เร่ือง 

8. อาจารยไ์ม่มีผลงานวชิาการ/วจิยั/นวตักรรม ท่ีไดรั้บรางวลัระดบัชาติและนานาชาติ 
9. อาจารยข์องวทิยาลยัท่ีเป็นท่ีปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบนั กรรมการวิชาการ

และกรรมการวิชาชีพในระดบัชาติมีจ านวนน้อย โดยในปีการศึกษา 2552 มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.73 (เป็นกรรมการวชิาการระดบัชาติ 12 คน และกรรมการวชิาชีพระดบัชาติ 2 คน) 

10. วิทยาลยัมีการจดัท า Strategic Competency Matrix แต่ระบบการติดตามการพฒันาบุคลากร
ตามสมรรถนะและการน าผลจากการพฒันามาใชพ้ฒันางานไม่ชดัเจน ไม่ต่อเน่ือง วิทยาลยัขาดความมีอิสระ
เชิงวชิาการในฐานะสถาบนัอุดมศึกษา มีผลต่อระบบการธ ารงรักษาบุคลากรของวทิยาลยั 

11. บุคลากรบางส่วนขาดความเขา้ใจในระบบการประเมินผลการปฏิบติังานแบบใหม่ 
12. งานสายสนบัสนุนไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานตามพนัธกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ  
13. การก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และน าผลไปสู่การวิเคราะห์เพื่อการ

พฒันายงัไม่ชดัเจน 
14. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจดัการความรู้และการจดัเก็บเพื่อเผยแพร่เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรยงัมีนอ้ย 
15. ระบบฐานขอ้มูลไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบนั มีผลต่อการน ามาใช้ในการบริหารจดัการหรือ

ตดัสินใจ 
16. การสร้างวฒันธรรมคุณภาพโดยใช้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาในการปฏิบติังาน

ประจ ายงัไม่ต่อเน่ือง  
17. การด าเนินการวเิคราะห์สังเคราะห์งานวจิยัเพื่อน าองคค์วามรู้มาใชป้ระโยชน์ยงัมีนอ้ย 
18. อตัราส่วนอาจารยป์ระจ าต่อนกัศึกษา  1: 7.39    

โอกาส (Opportunity) 
1. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) เนน้การพฒันาคนใหมี้ 
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คุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อยา่งเท่าทนั เตรียมความพร้อมของคนใหท้นักบัการเปล่ียนแปลง เช่น การ
สร้างองคค์วามรู้ การพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การดูแลผูสู้งอาย ุ การดูแลป้องกนัเด็กและวยัรุ่นจากค่านิยมท่ี
ไม่พึงประสงค ์ การระบาดของโรคอุบติัใหม่ การระบาดของยาเสพติด เป็นตน้ เพื่อมุ่งสู่สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุข
ร่วมกนัภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุอุดมศึกษาท่ีเนน้การพฒันาการ 
จดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ 

3. แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2551 – 2554) และกรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2  (พ.ศ. 2551 - 2565) ท่ีระบุแนวทางการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา เช่น การ
พฒันาอุดมศึกษาไทย  การพฒันาศูนยค์วามเป็นเลิศ การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง การดูแลผูสู้งอายุ การพฒันาสู่
ประชาคมอาเซียน เป็นตน้ 

4. แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) เนน้การยกระดบัคุณภาพการ 
บริหารจดัการ การพฒันาตามเกณฑ์ PMQA และการปรับระบบการวดัผลบุคลากรท่ีอิงกับผลงาน และ
สมรรถนะ 

5. แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) มุ่งสร้างวฒันธรรมสุขภาพ วถีิชีวติท่ีมี 
ความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ เนน้การเรียนการสอนให้นกัศึกษาใส่ใจต่อความทุกขย์ากและล าบากใจของ
ผูรั้บบริการ การสร้างทางเลือกสุขภาพ การบริการสุขภาพเชิงรุก  

6. กระทรวงสาธารณสุข และสถาบนัพระบรมราชชนกใหก้ารสนบัสนุนการด าเนินงานทุกพนัธกิจ 
ของวทิยาลยั 

7. สถาบนัพระบรมราชชนกไดป้รับปรุงและพฒันาหลกัสูตรฯ ท่ีมุ่งเนน้การดูแลแบบเอ้ืออาทรและ 
เนน้ชุมชน  

8. สถาบนัพระบรมราชชนกมีแผนกลยทุธ์ครอบคลุมทุกพนัธกิจ  
9. แผนพฒันาจงัหวดัมหาสารคาม พ.ศ. 2554 – 2556  มีจุดเนน้ในการเป็นเมืองการศึกษามุ่งสร้าง 

ชุมชนเขม้แข็งอย่างย ัง่ยืน โดยมีพนัธกิจท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 1) พฒันาการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศยั ส่งเสริมและฝึกอบรมให้ชาวมหาสารคามเป็นบุคคลใฝ่การเรียนรู้คู่คุณธรรม 2) 
ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ในทุกมิติและไดรั้บการบริการทางการแพทยแ์ละการตรวจสุขภาพ
ท่ีมีคุณภาพ 

10. ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัมหาสารคาม พ.ศ. 2555 – 2558 มุ่งพฒันาใหป้ระชาชนอยูดี่มีสุข 
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ในสังคมคุณภาพ โดยก าหนดพนัธกิจการสร้างเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งดา้นสุขภาพ
กายสุขภาพจิต มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น เป็นสังคมเข้มแข็งและไดรั้บการบริการพื้นฐานอย่าง
เท่าเทียมและทัว่ถึง 

11. มีเครือข่าย (อบต. / สปสช. / สธ. เขต 12/ ชมรมผูสู้งอาย ุ/ส านกังานพฒันาความมัน่คงของสังคม 
และมนุษย)์ ให้การสนบัสนุนการด าเนินงานของวิทยาลยัอยา่งต่อเน่ืองและเขม้แข็ง  มีแหล่งทุนสนบัสนุน
การผลิตผลงานวิชาการ/วิจยั/นวตักรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ อบต./ สบช. / สสส./ วช. /สกว./สปสช.
ฯลฯ 

12. องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินใหค้วามร่วมมือ และ พ.ร.บ. สุขภาพตอ้งการใหชุ้มชนไดเ้ขา้มามี 
ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 

13. มีแหล่งบริการสุขภาพท่ีใหทุ้นการศึกษาแก่นกัศึกษาท่ีเขา้ศึกษาและรองรับผูส้ าเร็จการศึกษาจาก 
วทิยาลยัทัว่ประเทศตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

14. ความตอ้งการผูใ้ชบ้ริการมีมาก  แต่อตัราก าลงัของพยาบาลวชิาชีพในสถานบริการสุขภาพต่าง ๆ  
มีไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ ท าให้อตัราส่วนของพยาบาลต่อจ านวนผูป่้วยยงัไม่ไดต้ามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึง
ตอ้งมีการผลิตพยาบาลวิชาชีพและการพฒันาสมรรถนะบุคลากรด้านสุขภาพจ านวนมากข้ึน คุณค่าของ
วิชาชีพและความตอ้งการพยาบาลวิชาชีพของประเทศยงัมีมาก  รวมทั้งการยอมรับของสังคมในการเป็น
อุดมศึกษาของวทิยาลยั 

15. ความกา้วหนา้ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารของประเทศท่ีเอ้ือต่อการ 
พฒันาการจดัการเรียนการสอน การวจิยัและการบริการวชิาการดา้นสุขภาพ 

16. มีสถาบนัการศึกษาของรัฐในพื้นท่ีใกลเ้คียงจ านวนมาก (มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยาลยั 
มหาสารคาม วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม วิทยาลยัอาชีวศึกษา
จงัหวดัมหาสารคาม วิทยาลยัเกษตรกรรมและเทคโนโลยี) ท าให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร 
นกัศึกษาระหวา่งสถาบนั และมีการใชท้รัพยากรร่วมกนั 

17. มีเครือข่ายสถาบนัทางการศึกษาทางดา้นสุขภาพ (เครือข่ายวทิยาลยัพยาบาลภาค 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (Nec.net) / สถาบนัพระบรมราชชนก /คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) ส่งเสริมให้อาจารย ์บุคลากรสายสนบัสนุน และนกัศึกษามี
การท างานร่วมกนั เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การเรียนการสอน การวิจยั การบริการ
วชิาการ การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

18. บุคคลภายนอกและหน่วยงานอ่ืน ๆ ใหก้ารสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการพฒันาสถาบนั เช่น  
ร่วมเป็นกรรมการวทิยาลยั ร่วมเป็นคณะท างาน กรรมการต่าง ๆ  
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19. จ านวนอาจารยพ์ี่เล้ียงในแหล่งฝึกภาคปฏิบติัของนกัศึกษามีจ านวนมาก และมีความตอ้งการใน 
การพฒันาเป็นอาจารยพ์ี่เล้ียงจ านวนมาก  

20. แหล่งฝึกโรงพยาบาลมหาสารคามมีทศันคติท่ีดีและสนบัสนุนการฝึกปฏิบติัการพยาบาล มี 
บุคลากรท่ีผา่นการอบรมเฉพาะทางจ านวน 140 คน  วุฒิปริญญาโท  22 คน และมีความร่วมมือกบัวิทยาลยั
พยาบาลศรีมหาสารคามเป็นอยา่งดีดา้นวิชาการ การวิจยัและบริการวิชาการโรงพยาบาลมหาสารคามมีความ
เชียวชาญดา้นจกัษุและไต (Excellence center) ซ่ึงวิทยาลยัศรีมหาสารคามใชเ้ป็นแหล่งการเรียนรู้และพฒันา
ความเช่ียวชาญของตนเองได ้
อุปสรรค (Threat) 

1. สถาบนัพระบรมราชชนกไม่มี พ.ร.บ.ของตนเอง  / นโยบายการให้สถาบนัพระบรมราชชนก 
ออกเป็นหน่วยงานในก ากบัยงัไม่ชดัเจน ไม่แน่นอน  ส่งผลใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรของวทิยาลยัขาดขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน ความก้าวหน้าในด้านวิชาการของอาจารยถึ์งระดบัช านาญการพิเศษ และไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ จึงท าให้ไม่สามารถธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพไวใ้นองค์กรได้ มีการสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคล  

2. ระบบบริหารจดัการยงัอิงกบัระเบียบทางราชการ เช่น ระเบียบการเงินการคลงั ระเบียบงานดา้น 
บุคลากรท าใหก้ารท างานไม่คล่องตวั และไม่เอ้ือต่อการบริหารจดัการ  

3. สภาพการณ์ท่ีตอ้งสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเป็นส าคญั ท าให้การพฒันาระบบ
การศึกษาท่ีเป็นสถาบนัอุดมศึกษาชั้นน ามีขอ้จ ากดั เช่น อาจารยไ์ม่เพียงพอต่อการรองรับการเพิ่มปริมาณ
ผูเ้รียน   

4. มีสถาบนัการศึกษาพยาบาลเพิ่มข้ึน มีผลต่อการด าเนินงานของวทิยาลยั เช่น การจดัการศึกษา 
ภาคปฏิบติั ท่ีมีจ  านวนนกัศึกษาต่อหอผูป่้วยมาก ท าใหไ้ดรั้บประสบการณ์นอ้ย ตอ้งกระจายนกัศึกษาไปฝึก
ปฏิบติัหลายแห่ง 

5. ความไม่มัน่คงในเสถียรภาพทางการเมืองมีต่อการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข สถาบนั 
พระบรมราชชนก และวทิยาลยั เช่น การจดัสรรงบประมาณ เป็นตน้ 
 
2.3 ทศิทางยุทธศาสตร์การพัฒนาวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม (พ.ศ. 2554- 2563) 
 วสัิยทัศน์  (Vision) 

วสิัยทศัน์เป็นเขม็ทิศน าทางสู่อนาคตเป็นการพฒันาไปสู่เส้นทางแห่งความส าเร็จท่ีมุ่งหวงัของระบบ
การศึกษาท่ีจะใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม จึงไดก้ าหนดวสิัยทศัน์ ดงัน้ี 
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เป็นองค์กรทีเ่ข้มแข็ง และเป็นต้นแบบอุดมศึกษาช้ันน าด้านการพยาบาล  มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีอตัลกัษณ์ที่
ได้รับการยอมรับและเช่ือมั่นจากสังคม เป็นคลงัความรู้ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ 

 

 
 
 

เป็นองค์กรทีเ่ข้มแข็ง หมายถึง 
1. เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีความสุข ภาคภูมิใจในการปฏิบติังานภายใตว้ฒันธรรมและ

ค่านิยมร่วมท่ีเขม้แขง็ 
2.เป็นองคก์รสมรรถนะสูงระดบัสากล ท่ีมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ คล่องตวัและ

ทนัสมยั 
3.มีระบบการเงินการคลงัท่ีเขม้แขง็ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  มุ่งสู่การพึ่งตนเองได ้
ต้นแบบอุดมศึกษาช้ันน าด้านการพยาบาล หมายถึง 
1.ระบบการบริหารการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลอ้งกบันโยบายการศึกษาของชาติ  
2.เป็นกลไกส าคญัในการช้ีน าเชิงนโยบายและสร้างความเปล่ียนแปลงในการพฒันาบุคลากรดา้น

สุขภาพเพื่อการพฒันาสุขภาวะของชุมชนและประเทศอยา่งย ัง่ยนื 
3.อาจารยมี์ความเช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษา และการพยาบาล มีผลงานทางวชิาการท่ีโดดเด่น

ระดบัประเทศ 
มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีอตัลกัษณ์ทีไ่ด้รับการยอมรับและเช่ือมั่นจากสังคม หมายถึง 
1.บณัฑิตมีความโดดเด่นดา้นวิชาการการพยาบาลและปฏิบติัการพยาบาลท่ีเขา้ใจ รู้จริง และเขา้ถึง

ความเป็นศาสตร์ทางสุขภาพ มีหัวใจของการบริการสุขภาพท่ีเน้นชุมชน และมีทกัษะสากลทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาต่างประเทศและวฒันธรรม 

2.บณัฑิตเป็นท่ียอมรับและเช่ือมัน่ของสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ  
3.ให้ความส าคญักบัการจดัการศึกษาท่ีเน้นการเรียนการสอนเพื่อชุมชน ส่งผูท่ี้สมบูรณ์พร้อมดว้ย

ความรู้และปัญญาทางสุขภาพกลบัไปรับใชร้ะบบสุขภาพในชุมชน 
เป็นคลงัความรู้ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ หมายถึง 

 1.สร้างและบริหารจดัการองค์ความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของชุมชนและประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบบริการสาธารณสุขแก่ชุมชนและประเทศ 
 2.เป็นองค์กรท่ีมีความพร้อม ทนัสมยัดา้นสุขภาพ เป็นคลงัความรู้ทางสุขภาพของชุมชนและ
ประเทศ 
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 3.เป็นองค์กรท่ีเป็นท่ีพึ่งและแหล่งอา้งอิงทางด้านวิชาการสุขภาพของชุมชนและประเทศ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและทนัสมยั 
 4.มีความพร้อมและเช่ียวชาญเฉพาะดา้นการพยาบาล (Excellence center) ท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชนและประเทศ 
 5.เพิ่มปริมาณและคุณภาพของบุคลากรดา้นสุขภาพ เพื่อรองรับการแกปั้ญหาดา้นสุขภาพของ
ชุมชนและประเทศ 

พนัธกจิ (Mission) 
พนัธกิจเป็นกรอบในการด าเนินงานตามภารกิจของวิทยาลยั และภารกิจการพฒันาไปสู่วิสัยทศัน์ 

วทิยาลยัไดก้ าหนดพนัธกิจ  4 พนัธกิจ ดงัน้ี 
1. ผลติบัณฑิตให้มีคุณภาพ  

กรอบการด าเนินงานของพนัธกจิ 
       การผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของชุมชนถือเป็นภารกิจแรกท่ีมี
ความส าคญัยิง่ในฐานะของการเป็นสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา โดยในการผลิตนั้นจะเป็นการสร้าง
และพฒันาบุคลากรทั้งดา้นการพยาบาล ดา้นการสาธารณสุข และดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบ
สุขภาพของชุมชน ส่วนในดา้นการพฒันาก าลงัคนนั้นจะเนน้ในดา้นการจดัการศึกษาอบรมในระยะสั้นเพื่อ
พฒันาขีดความสามารถท่ีเพียงพอต่อการรองรับความตอ้งการทางดา้นสุขภาพของทอ้งถ่ิน และการให้
ความส าคญักบัการจดัการศึกษาท่ีเนน้การคดัเลือกคนทางสุขภาพจากชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนในการร่วมจดัสรรทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษา และการพฒันาระบบการจดัการศึกษาท่ีเนน้การเรียน
การสอนเพื่อชุมชน ส่งผูส้มบูรณ์พร้อมดว้ยความรู้ และปัญญาทางสุขภาพกลบัไปรับใชชุ้มชน 

2. วจัิยและพฒันาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ 
กรอบการด าเนินงานของพนัธกจิ 

  การสร้างองคค์วามรู้จะเป็นการศึกษา วจิยัและพฒันา สร้างนวตักรรมทางดา้นการจดัการศึกษา และ
การบริการสุขภาพท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบสุขภาพของทอ้งถ่ิน และชุมชน  รวมทั้งการพฒันา
ขีดความสามารถของสถาบนัใหมี้ความพร้อม และมีศกัยภาพสูงทางการวจิยัท่ีสามารถสร้างผลงานท่ีโดดเด่น
ในระดบัประเทศ 

3. บริการวชิาการด้านสุขภาพแก่สังคม 
กรอบการด าเนินงานของพนัธกจิ 
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การบริการวชิาการดา้นสุขภาพเพื่อน าพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะจะเนน้ท่ีการน าองคค์วามรู้ และ
ปัญญาทางสุขภาพสู่องค์กรสุขภาพของทอ้งถ่ิน และสู่ชุมชน เพื่อเป็นกลไกท่ีส าคญัในการร่วมสร้างและ
พฒันาทอ้งถ่ินใหอ้ยูดี่มีสุข มีภูมิคุม้กนัทางสุขภาพท่ีมีความพอเพียง และย ัง่ยนื 

4. ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
กรอบการด าเนินงานของพนัธกจิ 

  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจส าคญัประการหน่ึงของสถาบนัอุดมศึกษาดังนั้ น 
สถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งมีระบบและกลไกการด าเนินงานดา้นน้ีให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
โดยอาจมีจุดเนน้เฉพาะท่ีแตกต่างกนัตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบนั และมีการบูรณาการเขา้กบั
พนัธกิจอ่ืนๆ โดยเฉพาะการผลิตบณัฑิต รวมทั้งมีการจดักิจกรรมท่ีฟ้ืนฟู อนุรักษ ์ สืบสานพฒันา เผยแพร่
ศิลปะและวฒันธรรม สร้างสรรค ์ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้ป็นรากฐานการพฒันาองคค์วามรู้ท่ีดีข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
ประเด็นยทุธศาสตร์เป็นประเด็นหลกัท่ีส าคญัหรือเป็นวาระหลกัในการพฒันาตามกรอบของ     แผน

ยุทธศาสตร์ท่ีจะพฒันาดว้ยวิธีการทางยุทธศาสตร์สู่ผลสัมฤทธิ สูงสุดตามท่ีก าหนดไวใ้นวิสัยทศัน์  ประเด็น
ยทุธศาสตร์ประกอบดว้ย  4 ประเด็นยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 

1.การผลิตบณัฑิตพยาบาลเพื่อรองรับระบบสุขภาพของชุมชน   
2.การพฒันาและเสริมสร้างสมรรถนะแก่ก าลงัคนดา้นสุขภาพของชุมชน 
3.การสร้างผลงานวิชาการ  องค์ความรู้  นวตักรรมสุขภาพและให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่

ชุมชน 
4.การพฒันาวทิยาลยัสู่สถาบนัอุดมศึกษาดา้นการพยาบาลท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในระดบัชั้นน า 
เป้าประสงค์ (Goal) 
เป้าประสงคเ์ป็นผลสัมฤทธิ ของการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซ่ึงสามารถแบ่งเป้าประสงค ์

เป็น 3 เป้าประสงค์หลกั โดยในแต่ละเป้าประสงค์ได้ก าหนดความมุ่งหมายในผลสัมฤทธิ  ตวัช้ีวดั ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการแปลงผลสัมฤทธิ สู่การปฏิบัติ ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

เป้าประสงค์ 1. ผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับความต้องการ
ทางสุขภาพของชุมชน ภารกจิของกระทรวง และสถานการณ์ทางสุขภาพของประเทศ 

ความมุ่งหวงัของเป้าหมายการพฒันาของเป้าประสงค์ 
ระยะส้ัน 3 ปี  
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1. มีปริมาณของนกัศึกษาใหม่ และผูจ้บการศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนงานเพื่อสนองตอบต่อ
นโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาก าลงัคนของกระทรวงสาธารณสุขอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบการจดัการศึกษาท่ีมีความสมบูรณ์เพื่อการพฒันาผูเ้รียนใหมี้อตัลกัษณ์บณัฑิตท่ีพึง 
ประสงคแ์ละคุณลกัษณะตามมาตรฐานของการจดัการศึกษาของสถาบนัพระบรมราชชนก 
              3. วิทยาลยัมีความพร้อมในการยกระดบัสู่สถาบนัอุดมศึกษาดา้นการพยาบาลท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
ในระดับชั้ นน า  (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษา หรือ TQF) 
                 4. บณัฑิตมีความโดดเด่นทางดา้นวชิาการและทกัษะปฏิบติัทางการพยาบาล สามารถสอบผา่นเพื่อ
ข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ์และมีทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลท่ีจ าเป็น 
                 5. นกัศึกษามีศกัยภาพทางวิชาการสูง มีการผลิตผลงานวิชาการและวิชาชีพท่ีโดดเด่นและไดรั้บ
การยอมรับในระดบัชาติ 
                 6. อาจารยมี์ความเช่ียวชาญดา้นการจดัการศึกษาและการพยาบาล และมีผลงานวิชาการท่ีโดดเด่น
ในระดบัชาติและนานาชาติ  
                 7. ระบบบริหารงานภายในของวิทยาลยัมีประสิทธิภาพ คล่องตวั เอ้ือต่อการจดัการจดัการศึกษา
และการพฒันาสู่อุดมศึกษาชั้นน า 
                8. บุคลากรสายสนับสนุนมีศกัยภาพสูงและมีประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกและ
สนบัสนุนการเรียนการสอน 

ระยะกลาง 5 ปี 
1. ระบบการจดัการศึกษาของวิทยาลยัมีความสมบูรณ์ในการเป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเนน้การเรียน

การสอนเพื่อชุมชน มีแนวปฏิบติัท่ีดีในการจดัการศึกษาดา้นการพยาบาลของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
2.บณัฑิตไดรั้บการยอมรับและเช่ือมัน่จากชุมชนและสังคมจนเป็นท่ีประจกัษใ์นความเป็น 

ผูท่ี้มีจิตบริการท่ีเนน้หวัใจความเป็นมนุษย ์
3. บณัฑิตของวทิยาลยัมีมาตรฐานแห่งอตัลกัษณ์บณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องสถาบนัพระบรมราชชนก 

(เป็นผูท่ี้เช่ียวชาญในการปฏิบติัการดา้นการพยาบาล และการสาธารณสุขท่ีเขา้ใจ รู้จริง และเขา้ถึงในความ
เป็นศาสตร์ทางสุขภาพ มีหัวใจของการบริการสุขภาพท่ีเน้นชุมชน และมีทักษะสากล (เทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาษาต่างประเทศ วฒันธรรม) ) 

4.อาจารย์เป็นผูน้ าในการจดัการศึกษาพยาบาลท่ีมีผลงานโดดเด่นในระดับสากลด้านการดูแล
ผูสู้งอาย ุ
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5.ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลยัมีอตัลักษณ์ และเป็นตน้แบบด้านการเรียนการสอนท่ียึด
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีความสุข และสอนตามสภาพจริง 

6.ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและระบบงานภายในมีการบูรณาการกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐานในการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งเกณฑร์างวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

7.วทิยาลยัมีสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมองคก์รท่ีเขม้แขง็และเอ้ือต่อการสร้างความสุขในองคก์ร 
ระยะยาว 10 ปี 
1. เป็นวิทยาลยัตน้แบบในการผลิตบัณฑิตท่ีมีขีดความสามารถและคุณภาพสูง มีอตัลกัษณ์ของ

สถาบนัท่ีโดดเด่นในระดบัประเทศ 
2. ผลงานทางวชิาการของบณัฑิตไดรั้บการยอมรับในระดบัประเทศ และมีการเผยแพร่ในระดบัชาติ

และนานาชาติ 
3. วทิยาลยัมีศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษาและคุณภาพระบบการศึกษา

เทียบเท่าอุดมศึกษาชั้นน า 
4. วิทยาลยัมีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นครบทุกสาขาวิชาและมีผลงานท่ีโดดเด่นในระดบัประเทศและ

สากล 
5. วิทยาลยัมีความพร้อมในการเป็นอุทยานการศึกษาการพยาบาลท่ีทุกภาคส่วนให้การยอมรับและ

เช่ือมัน่ในระดบัประเทศ 
6. วทิยาลยัผา่นเกณฑคุ์ณภาพรางวลัแห่งชาติ (TQA) 

โดยมีตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายของเป้าประสงคท่ี์ 1 ดงัน้ี 

ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

5 ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
ร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบผา่น
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพหรือ
มาตรฐานการศึกษา 

ร้อยละ 75 55 60 65 70 75 

ร้อยละของบณัฑิตท่ีผา่น
เกณฑม์าตรฐานตาม
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคข์องสถาบนัพระบรม
ราชชนก 

ร้อยละ 80 60 65 70 75 80 
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ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายของเป้าประสงคท่ี์ 1 (ต่อ) 

ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

5 ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
ระดบัการยอมรับและความ
เช่ือมัน่ของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อ
คุณลกัษณะและอตัลกัษณ์
ของบณัฑิต 

ระดบั 5 
ค่าเฉล่ีย  
4.51-5.00 

    3    
( 3.51-
4.00) 

    4 
(4.01-
4.50) 

    4 
(4.01-
4.50) 

    4 
(4.01-
4.50) 

    5 
(4.51-
5.00) 

 
เป้าประสงค์ 2. บุคลากรทางสุขภาพทีไ่ด้รับการพฒันาจากวทิยาลยัมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการ

รองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกจิของกระทรวง  
ความมุ่งหวงัของเป้าหมายการพฒันาของเป้าประสงค์ 
ระยะส้ัน 3 ปี 

               1. วิทยาลยัมีหลกัสูตรเพื่อการพฒันาบุคลากรทางสุขภาพ ท่ีหลากหลายทั้งจากส่วนกลางและ
หลกัสูตรท่ีออกแบบและพฒันาเพื่อรองรับปัญหาและสถานการณ์ทางดา้นสุขภาพของพื้นท่ีบริการ 
              2. วิทยาลยัเพิ่มปริมาณบุคลากรทางสุขภาพเพื่อรองรับสถานการณ์และการขยายตวัของระบบ
สุขภาพของชุมชน 

ระยะกลาง 5 ปี 
       1. บุคลากรทางสุขภาพท่ีผา่นการพฒันาจากวทิยาลยัมีปริมาณ และคุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัการ 

ขยายตวัของภารกิจดา้นการสาธารณสุขในชุมชน 
        2. วทิยาลยัมีศกัยภาพในเป็นศูนยก์ารพฒันาบุคลากรทางสุขภาพ ดา้นการพยาบาลผูสู้งอายท่ีุไดรั้บ 

การยอมรับในภูมิภาคตะวนัอออกเฉียงเหนือ 
       3. วทิยาลยัมีเครือข่ายการพฒันาบุคลากรทางสุขภาพครอบคลุมพื้นท่ีบริการในทุกจงัหวดั(กาฬสินธ์ุ  

มหาสารคาม ร้อยเอด็) 
ระยะยาว 10 ปี 

              1. วิทยาลยัมีความพร้อมและเช่ียวชาญเฉพาะดา้นในการพฒันาบุคลากรดา้นการพยาบาลผูสู้งอาย ุ
การดูแลผูด้อ้ยโอกาส และการพยาบาลเวชปฏิบติั (การรักษาโรคเบ้ืองตน้) สามารถจดัการฝึกอบรมบุคลากร
สาธารณสุขใหเ้ป็นบุคลากรทางสุขภาพท่ีมีคุณภาพ มีอตัลกัษณ์และจิตวิญญาณในการบริการสุขภาพแบบมือ
อาชีพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะอยา่งย ัง่ยนื  
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            2. วทิยาลยัมีศกัยภาพในการพฒันาบุคลากรทางสุขภาพในระดบัอาเซียน 
            3. วทิยาลยัมีระบบบริการเพื่อการพฒันาบุคลากรทางสุขภาพแบบเชิงรุกครบวงจร 
โดยมีตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายของเป้าประสงคท่ี์ 2 ดงัน้ี 

ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

5 ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
1. ร้อยละของบุคลากร 
ทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันา 
ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ส ม ร ร ถ น ะ ท่ี
วทิยาลยัก าหนดไว ้

ร้อยละ 90 70 75 80 85 90 

2. ร้อยละของบุคลากร 
ทางสุขภาพท่ีผา่นการพฒันา 
มีการน าความรู้หรือ
ประสบการณ์ไปใชใ้นการ
พฒันางานหรือน าไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 95 

 
เป้าประสงค์ 3. วทิยาลยัเป็นคลงัความรู้ และศูนย์กลางการบริการวชิาการสุขภาพ สามารถน าความรู้

มาสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน น าพาชุมชนสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะที่
ยัง่ยนื  

ความมุ่งหวงัของเป้าหมายการพฒันาของเป้าประสงค์ 
ระยะส้ัน 3 ปี 

 1.อาจารยทุ์กคนมีผลงานวิชาการ/ ผลงานวิจยั/นวตักรรมทางดา้นสุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชน 
 2.วทิยาลยัมีองคค์วามรู้/นวตักรรมทางสุขภาพดา้นการพยาบาลผูสู้งอายท่ีุสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 3.วทิยาลยัมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นการพยาบาลผูสู้งอายท่ีุไดรั้บการยอมรับ
ระดบัประเทศ 
 4.วทิยาลยัมีระบบการจดัการความรู้ดา้นการพยาบาลผูสู้งอายท่ีุมีประสิทธิภาพ ทนัสมยั 



 33 

 5.วทิยาลยัมีระบบบริการดา้นการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุและสามารถเพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ของผูดู้แลผูสู้งอายใุห้เพิ่มข้ึน เพื่อรองรับสถานการณ์การบริการในพื้นท่ี 
 6. วทิยาลยัมีวารสารสุขภาพภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีด าเนินการร่วมกบัเครือข่าย 

ระยะกลาง 5 ปี 
 1.มีช่องทางการส่ือสารองค์ความรู้ทางสุขภาพสู่ชุมชนท่ีมีความหลากหลายและทันสมัย 
สามารถเขา้ถึงชุมชนอยา่งทัว่ถึงทั้งประเทศ และวารสารสุขภาพภาคตะวนัออกเฉียงเหนือไดรั้บยกระดบัให้
เป็นวารสารอา้งอิงสุขภาพในระดบัพื้นท่ี 
 2.นักศึกษาวิทยาลยัมีผลงานทางวิชาการด้านสุขภาพท่ีสามารถส่ือสาร ถ่ายทอดความรู้ไปสู่
ชุมชน 
 3.วทิยาลยัมีศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการบริการวิชาการสุขภาพผูสู้งอายุแห่งภาคตะวนัอออกเฉียง
เหนือ  
 4.วทิยาลยัมีความพร้อมในการยกระดบัองคก์รใหมี้ระบบการบริการวชิาการดา้นสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง และทนัสมยัด าเนินงานลกัษณะเชิงรุกเป็นมืออาชีพ สามารถสร้างชุมชนตน้แบบดา้นการ
เรียนรู้การพฒันาระบบสุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชน 
 5.ชุมชน และสังคมไดป้ระโยชน์จากการสร้าง และพฒันาองคค์วามรู้ และนวตักรรมทางสุขภาพ
ท่ีสามารถสนองความตอ้งการ และปัญหาทางสุขภาพทั้งในระดบัชุมชนและประเทศไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 6.วิทยาลยัสามารถน าส่งความรู้สู่สถานบริการสุขภาพ บุคลากรทางสุขภาพให้มีองค์ความรู้ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับความตอ้งการทางการบริการสุขภาพในชุมชน 
 7.ผลงานวิชาการ ผลการวิจัยและนวตักรรมทางสุขภาพของวิทยาลัยได้รับการยอมรับใน
ระดบัประเทศ และมีการเผยแพร่ในระดบันานาชาติ 

ระยะยาว 10 ปี 
 1.วิทยาลยัสามารถสร้างคุณค่าจากองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนจนเป็นท่ีประจกัษ์ใน
ระดบัประเทศและเป็นหอ้งเรียนปฏิบติัการในระดบัชุมชนของนกัศึกษาท่ีมีความย ัง่ยนื(Authentic Learning) 
 2.วิทยาลยัมีศกัยภาพในการเป็นคลังความรู้ และเป็นแหล่งขอ้มูลทางสุขภาพ เป็นท่ีพึ่ง และ
อา้งอิงทางความรู้ดา้นสุขภาพของชุมชน  
 3.วิทยาลัยมีความพร้อมและเช่ียวชาญเฉพาะด้านการพยาบาลผู ้สูงอายุในระดับประเทศ 
(Excellence Center)  
 4.วทิยาลยัสามารถสร้างรายไดจ้ากความเป็นเลิศของวทิยาลยั 
 5.วทิยาลยัมีเครือข่ายและมีศกัยภาพในการจดับริการวชิาการสุขภาพในระดบัชาติและนานาชาติ 
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โดยมีตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายของเป้าประสงคท่ี์ 3 ดงัน้ี 

ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

5 ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.ระดับความส าเร็จของการ
พฒันาคลงัความรู้ดา้นสุขภาพ  

ระดบั 5 1 2 3 4 5 

 2. ระดับความส าเร็จในการ
พฒันาศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การบริการวิชาการสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุ

ระดบั 5 1 2 3 4 5 

 
ผลผลติ 
ผลผลติที ่1 มีนักศึกษาใหม่ และผู้จบการศึกษาตามเป้าหมายแผนการพฒันาประจ าปี และมีคุณภาพ

มาตรฐาน 
ผลผลิตน้ีมีความประสงคต์ามเจตนารมณ์ท่ีจะสนองตอบต่อภารกิจของวทิยาลยัท่ีมีหนา้ท่ีในการผลิต

บณัฑิตพยาบาล เพื่อรองรับภารกิจ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ รวมทั้งมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาและวชิาชีพ โดยมีตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายของผลผลิต ดงัน้ี 

ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 5 

ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาหลกัสูตรพยาบาล  
ศาสตรบณัฑิตตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 95 95 95 95 95 95 

**หมายเหตุ 
ทั้งน้ีการบรรลุตวัช้ีวดัมีปัจจยัความเส่ียงไม่สามารถควบคุมได้จากสภาพการณ์ภายนอก เช่น การ

เจบ็ป่วย การบาดเจบ็ การลาออก การมีเหตุสุดวสิัยขณะศึกษา เป็นตน้ 
ผลผลติที ่2 บุคลากรทางสุขภาพได้รับการพฒันาให้มีจ านวน และศักยภาพที่สอดคล้องตามนโยบาย

ของกระทรวง  และสถานการณ์สุขภาพในพืน้ที ่
 หน้าท่ีของวิทยาลยันอกจากผลิตในระดบัปริญญาตรีแล้ว ยงัหมายรวมถึงการบริการวิชาการใน

ลกัษณะของหลกัสูตรระยะสั้นทั้งท่ีเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวง รัฐบาล และความตอ้งการ
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ทางสุขภาพของทอ้งถ่ินแล้ว ยงัหมายรวมถึงการมุ่งสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทางสุขภาพให้มี
สมรรถนะท่ีเพียงพอต่อการจดัการบริการสุขภาพแก่ประชาชนอีกดว้ย โดยมีตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายของ
ผลผลิต ดงัน้ี 

ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

5 ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.จ านวนของบุคลากรทาง
สุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันา  
(ไม่รวมการดูแลผูสู้งอาย)ุ 

2,500 400 450 500 550 600 

2.จ านวนของบุคลากรทาง
สุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาดา้น
การดูแลผูสู้งอายุ 

1,000 100 150 200 250 300 

3.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการ
ของบุคลากรทางสุขภาพท่ี
ไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยั
ในระดบัมากข้ึนไป 

ร้อยละ 85 70 75 80 85 85 

ผลผลติที ่3  มีองค์ความรู้ และนวตักรรมทางสุขภาพเพือ่การพฒันาการบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   
การสร้างองคค์วามรู้ และนวตักรรมทางสุขภาพเพื่อการพฒันาการบริการการสาธารณสุขแก่ชุมชน 

เป็นการตอกย  ้าในการด าเนินงานตามภารกิจของวิทยาลยัท่ีเน้นการให้ความส าคญัต่อชุมชน และเป็นกลไก
ส าคญัในการสร้างชุมชนอุดมปัญญาทางสุขภาวะท่ีมีความย ัง่ยนื และรวมทั้งการยกระดบัวิทยาลยัให้เป็นคลงั
ความรู้ และเป็นแหล่งอา้งอิงทางสุขภาพของชุมชน โดยมีตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมายของผลผลิต ดงัน้ี 

ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 5 ปี ค่าเป้าหมายแต่ละปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
1. จ  านวนองคค์วามรู้ นวตักรรม
ทางสุขภาพ 

10 เร่ือง 2 2 2 2 2 

2. ระดบัความส าเร็จของการ
พฒันาศูนยเ์รียนรู้สุขภาพผูสู้งอายุ
ในชุมชน 

ระดบั 5  1 2 3 4 5 
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กลยุทธ์ 
กลยุทธ์มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ (Financial Perspective) 
1. สร้างและพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ดว้ยวชิาการ และเป็นนกัปฏิบติัการท่ีมี

คุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับ และเช่ือมัน่จากทอ้งถ่ิน ชุมชน ผูใ้ชบ้ณัฑิต และทุกภาคส่วน 
2.  เพิ่มปริมาณ และคุณภาพของก าลงัคนทางดา้นสุขภาพของชุมชน ดว้ยระบบการบูรณาการ และ

การด าเนินการเชิงรุก 
3.สร้างองคค์วามรู้ใหม่ นวตักรรมดา้นสุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน และจดัการ

ใหไ้ดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ นานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบบริการสาธารณสุขแก่
ชุมชน และประเทศ 

กลยุทธ์มิติลูกค้า (Customer Perspective) 
1. สร้างและพฒันานกัศึกษาให้เรียนรู้อยา่งมีความสุข มีอตัลกัษณ์ และจิตวิญญาณทางการพยาบาล

อยา่งมืออาชีพท่ีเคารพในความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียม และมุ่งชุมชน 
2. ปรับระบบบริการวชิาการของวทิยาลยัท่ีเนน้การบริการอยา่งทัว่ถึงและเขา้ถึงความตอ้งการของ

ชุมชน 
3.ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างชุมชนเป็นห้องเรียนสุขภาพ น าพาชุมชนสู่การ

เป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื 
กลยุทธ์มิติกระบวนการภายใน (Internal Perspective)  
1. ปรับระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ในระดบัอุดมศึกษาชั้นน าท่ีมีความโดดเด่น

เป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ 
2. บูรณาการทรัพยากรร่วมกบัภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในการเพิ่มมูลค่าและประโยชน์

จากการจดัการศึกษาท่ีเนน้ชุมชนเพื่อสะทอ้นอตัลกัษณ์บณัฑิตของวทิยาลยัใหเ้ป็นท่ีประจกัษ์ 
3. พฒันามาตรฐานการจดัการศึกษาพยาบาลท่ีเน้นชุมชนของวิทยาลัย ให้เป็นผูช้ี้น าศาสตร์ทาง    

การพยาบาลท่ีเนน้ชุมชน ระดบัประเทศ 
4. พฒันาระบบการบริหารจดัการการบริการวิชาการดา้นสุขภาพท่ีเป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูง 

ทนัสมยั รองรับการขยายตวัของภารกิจสุขภาพในชุมชน  และน าไปสู่การให้บริการวิชาการสุขภาพระดบั  
มืออาชีพ 

5. พฒันาวิทยาลยัให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศดา้นการบริการสุขภาพผูสู้งอายุ ท่ีเป็นคลงัความรู้  ท่ีพึ่ง
และแหล่งอา้งอิงทางดา้นการจดัการสุขภาพผูสู้งอายขุองประเทศ 
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6. พฒันาระบบงานภายในทุกดา้นให้มีประสิทธิภาพสูง คล่องตวั สู่อุดมศึกษาในระดบัชั้นน าดว้ย
เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 

กลยุทธ์มิติการพฒันาองค์กร (Learning and growth Perspective) 
1. เสริมสร้างขีดความสามารถของอาจารยใ์หมี้ความเช่ียวชาญในการสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม

ท่ีโดดเด่นท่ีตอบสนองความตอ้งการและแกปั้ญหาดา้นสุขภาพของชุมชนและประเทศ 
2 .ป รับสภาพแวดล้อมของวิท ย าลัย สู่ ม าตรฐาน อุทย านการ ศึกษาก ารพย าบาลแ ห่ ง                           

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีน่าอยู ่น่าเรียน อยา่งมีความสุข 
3.พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรให้มีความเข้มแข็งทางว ัฒนธรรมและค่านิยมร่วม น าไปสู่             

การพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
4. ยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรสายสนบัสนุนใหมี้ประสิทธิภาพสูง 
แสดงความสัมพนัธ์ในแผนทีก่ลยุทธ์ในหน้าถัดไป 
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 แผนท่ีกลยทุธ์วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
  
  

 

ผูจ้บการศึกษาจากวิทยาลยัมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการ

รองรับความตอ้งการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของ

กระทรวง และสถานการณ์ทางสุขภาพของประเทศ 

 

วิทยาลยัเป็นคลงัความรู้และศูนยก์ลางการบริการวิชาการสุขภาพ 
สามารถน าความรู้มาสร้างมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
น าพาชุมชนสู่การเป็นสงัคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื  
 

1.สร้างและพฒันานกัศึกษาให้เป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ดว้ยวชิาการ และ
เป็นนกัปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับ และเช่ือมัน่จากทอ้งถ่ิน 
ชุมชน ผูใ้ชบ้ณัฑิต และทุกภาคส่วน 

4. พฒันาระบบการบริหารจดัการการบริการ
วชิาการดา้นสุขภาพท่ีเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
สูงทนัสมยัรองรับการขยายตวัของภารกิจ
สุขภาพในชุมชนและน าไปสู่การให้บริการ
วชิาการสุขภาพระดบัมืออาชีพ 
 

2. บูรณาการทรัพยากรร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทั้งในและต่างประเทศ ในการเพิ่มมูลค่า และ
ประโยชน์จากการจัดการศึกษาพยาบาลท่ี
เนน้ชุมชนเพื่อสะทอ้นอตัลกัษณ์บณัฑิตของ
วทิยาลยัให้เป็นท่ีประจกัษ ์

 
 
 

1. เสริมสร้างขีดความสามารถของอาจารยใ์ห้มีความเช่ียวชาญในการ
สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมท่ีโดดเด่นท่ีตอบสนองความตอ้งการ
และแกปั้ญหาดา้นสุขภาพของชุมชนและประเทศ 
 
 
 

2. ปรับระบบบริการวชิาการของวิทยาลยัท่ีเน้นการบริการอยา่งทัว่ถึงและ
เขา้ถึงความตอ้งการของชุมชน 
 

3 .  พัฒนามาตรฐานการจัด
การศึกษาพยาบาลท่ีเน้นชุมชน
ของวิทยาลัย  ให้ เ ป็นผู ้ ช้ี น า
ศาสตร์ทางการพยาบาลท่ีเน้น
ชุมชน ระดบัประเทศ 
 
 
 

2.ปรับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยสู่มาตรฐาน
อุ ท ย า น ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร พ ย า บ า ล แ ห่ ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีน่าอยู่ น่า เ รียน อย่างมี
ความสุข 
 
 

1. สร้างและพฒันานกัศึกษาให้เรียนรู้อยา่งมีความสุข มีอตัลกัษณ์ และ
จิตวญิญาณทางการพยาบาลอยา่งมืออาชีพท่ีเคารพในความเป็นมนุษย์
อยา่งเท่าเทียม และมุ่งชุมชน 
 
 
 

เป็นองคก์รท่ีเขม้แขง็ และตน้แบบอุดมศึกษาชั้นน าดา้นการพยาบาล  มุ่งสร้างบณัฑิตให้มีอตัลกัษณ์ท่ีไดรั้บการยอมรับและเช่ือมัน่จากสงัคม เป็นคลงัความรู้ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ 
วิสยัทศัน์ 
(Vision) 

เป้าประสงค์ 
(Goal) 

กลยทุธ์ 
(Strategic) 
มมุมองด้านประสิทธิผล
ทางยทุธศาสตร์ 
(Financial Perspective) 

มมุมองด้านคณุภาพ 
การบริการ 
(Customer Perspective) 

มมุมองด้าน 
การปฏิบตัิราชการ 
(Internal Process  
Perspective) 

มมุมองด้าน 
การพฒันาองค์กร 
(Learning and Growth  
Perspective) 

บุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาจากวิทยาลยัมีคุณภาพสูง 

และเพียงพอต่อการรองรับความตอ้งการทางสุขภาพของชุมชน 

ภารกิจของกระทรวง 

 

3.สร้างองคค์วามรู้ใหม่ นวตักรรมดา้นสุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของชุมชน และจดัการให้ไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ นานาชาติ และเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาระบบบริการสาธารณสุขแก่ชุมชน และประเทศ 
 

2.เพิ่มปริมาณ และคุณภาพของก าลงัคนทางดา้นสุขภาพของชุมชน ดว้ย
ระบบการบูรณาการ และการด าเนินการเชิงรุก 

3.ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างชุมชนเป็นห้องเรียน
สุขภาพ น าพาชุมชนสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื 
 
 
 

5. พฒันาวิทยาลัยให้เป็นศูนยค์วาม
เป็นเลิศด้านบริการสุขภาพผูสู้งอาย ุ
ท่ีเป็นคลังความรู้  ท่ีพึ่ งและแหล่ง
อ้างอิงทางด้านการจัดการสุขภาพ
ผูสู้งอายขุองประเทศ 
 
 

6.พฒันาระบบงานภายใน
ทุกดา้นให้มีประสิทธิภาพ
สูง คล่องตัว สู่อุดมศึกษา
ในระดับชั้ นน าด้วยเกณฑ์
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
 
 

1.ปรับระบบการเรียนการสอน
ให้ มี คุณภาพ  มาตรฐาน  ใน
ระดับอุดมศึกษาชั้ นน าท่ีมีความ
โ ด ด เ ด่ น เ ป็ น ท่ี ย อ ม รั บ ใ น
ระดบัประเทศ 
 

3.พฒันาวิทยาลยัให้เป็นองค์กรให้มีความเขม้แข็ง
ทางวัฒนธรรมและค่านิยมร่วม น า ไปสู่การ
พึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 
 

4.ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสาย
สนบัสนุนให้มีประสิทธิภาพสูง 
 



 
 

และเพื่อเป็นการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงไดก้ าหนดแนวทางและการวดัของกลยุทธ์ 
ดงัน้ี 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพฒันานักศึกษาให้เป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ด้วยวิชาการ และเป็นนักปฏิบติัการท่ีมี
คุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับ และเช่ือมัน่จากทอ้งถ่ิน ชุมชน ผูใ้ชบ้ณัฑิต และทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างและพฒันานกัศึกษาให้เรียนรู้อยา่งมีความสุข มีอตัลกัษณ์ และจิตวิญญาณทางการพยาบาล
อยา่งมืออาชีพท่ีเคารพในความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียม และมุ่งชุมชน 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี ้
  1. การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีเป็นท่ีตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิตและชุมชนอยา่งจริงจงั 
  2. ก าหนดคุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและคุณลกัษณะผูเ้รียนท่ีพึง
ประสงคท่ี์เป็นอตัลกัษณ์ของวทิยาลยัท่ีชดัเจน และน าไปปฏิบติั  
  3. พฒันามาตรฐานและระบบในการสร้าง พฒันาและการประเมินผลให้บณัฑิต สามารถสอบผา่น
เพื่อข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ ์มีทกัษะการปฏิบติัการพยาบาลท่ีจ าเป็น และเป็น
นกัปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับ เช่ือมัน่จากทอ้งถ่ิน ชุมชน ผูใ้ชบ้ณัฑิต และทุกภาคส่วน  
  4. พฒันาระบบการจดัการศึกษาให้บณัฑิตพยาบาลเป็นผูมี้ความรู้ ปัญญาทางสุขภาพ มีความรู้ความ
เขา้ใจ เขา้ถึงและพฒันาสุขภาวะของชุมชน 
  5. จดัท าแผนจดัการศึกษาท่ีส่งเสริมแผนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
และคุณลกัษณะผูเ้รียนท่ีพึงประสงคท่ี์เป็นอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั 
  6.  เตรียมความพร้อมของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาให้มีความเขม้แข็ง สามารถช้ีน าและอยู่
ร่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขรวมทั้งประสบความส าเร็จในวชิาชีพ 
  7. ส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานวิชาการและวิชาชีพ  เขา้ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานทางวชิาการในเวทีวชิาการระหวา่งสถาบนัหรือระดบัชาติหรือนานาชาติ 
  8. เสริมสร้างขีดความสามารถของนกัศึกษาให้มีทกัษะสากลทั้งดา้นภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และวฒันธรรมทอ้งถ่ินและชาติพนัธ์ุ 
โดยมีตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของกลยทุธ์ ดงัน้ี 
 
 
 

ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 5 ปี ค่าเป้าหมายรายปี 
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กลยุทธ์ที ่3.  พฒันามาตรฐานการจดัการศึกษาพยาบาลท่ีเนน้ชุมชนของวทิยาลยัใหเ้ป็นผูช้ี้น าศาสตร์ 
  ทางการพยาบาลท่ีเนน้ชุมชนระดบัประเทศ 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี ้  
1. เพิ่มพูนขีดความสามารถของอาจารยใ์นการพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชนเป็นหลกั 

ใหเ้ป็นท่ียอมรับระดบัประเทศ 
2. พฒันาระบบการจดัการศึกษาท่ีเน้นการเรียนการสอนเพื่อชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และเน้น

การเรียนการสอนตามสภาพจริง   
3. สร้างและพฒันาองคค์วามรู้ นวตักรรมดา้นการจดัการศึกษาทางการพยาบาลท่ีเนน้ชุมชน จนเกิด

แนวปฏิบติัท่ีดีและสามารถน าไปสู่การปฏิบติัท่ีเกิดประโยชน์ต่อการจดัการศึกษาพยาบาลของประเทศอยา่ง
เป็นรูปธรรม 

4. มีระบบและกลไกใหอ้าจารยเ์ผยแพร่องคค์วามรู้ และหรือนวตักรรมดา้นการจดัการศึกษาพยาบาล
ท่ีเนน้ชุมชนสู่สาธารณะ 

5. พฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนของวิทยาลยัให้มีอตัลกัษณ์และเป็นตน้แบบดา้นการเรียน
การสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีความสุขและสอนตามสภาพจริง 
โดยมีตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของกลยทุธ์ ดงัน้ี 

1. ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาหลกัสูตรพยาบาล 
ศาสตรบณัฑิตของวทิยาลยั 
ต่อปี 

ร้อยละ 95 95 95 95 95 95 

2. ร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบ
ผา่นข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพฯไดใ้นคร้ังแรก 

ร้อยละ 75 
 

55 60 65 70 75 

3. ร้อยละของบณัฑิตท่ีผา่น
การประเมินคุณลกัษณะ
บณัฑิตของวทิยาลยัฯในระดบั
ดีข้ึนไป 

ร้อยละ 90 
 

80 85 90 90 90 

4. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อคุณภาพบณัฑิต
ในระดบัมากข้ึนไป   

ค่าเฉล่ีย  
4.51-5.00 

3.51-
4.00 
 

4.01-
4.50 

 

4.01-
4.50 

 

  4.01-
4.50 

 

4.51-
5.00 

 



 41 

 
กลยุทธ์ที ่4:  บูรณาการทรัพยากรร่วมกบัภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในการเพิ่มมูลค่าและประโยชน์
จากการจัดการศึกษาพยาบาลทีเ่น้นชุมชนเพือ่สะท้อนอตัลกัษณ์บัณฑิตของวทิยาลยัให้เป็นทีป่ระจักษ์  

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์  ดังนี้ 
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการสร้างความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  ใน

การเพิ่มมูลค่าการจดัการศึกษาพยาบาล 
2. แสวงหาและยกระดบัความร่วมมือทางดา้นวิชาการ กบัภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  ใน

การเพิ่มมูลค่าการจดัการศึกษาพยาบาล เช่น การสร้างพนัธะสัญญาร่วมท่ีมีประสิทธิภาพสูงระหวา่งวิทยาลยั
กบัแหล่งฝึกในการจดัการศึกษา 

3. เสริมสร้างศกัยภาพของอาจารยใ์ห้มีความพร้อมในการสร้างและประสานความร่วมมือกบัภาคี
เครือข่ายในการเพิ่มมูลค่าและประโยชน์ของการจดัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
โดยมีตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของกลยทุธ์ ดงัน้ี 

 
กลยุทธ์ที ่5:  ปรับระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดบัอุดมศึกษาชั้นน าท่ีมีความโดดเด่น
เป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ   

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์  ดังนี้ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาพยาบาลศาสตร์ (Thai Qualification Frameworks :TQF) 

ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 5 ปี ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.  จ  านวนองค์ความ รู้  หรือ 
นวัตกรรม ด้านการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน  

5 เร่ือง 1 1 1 1 1 

ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 5 ปี ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
1 .  จ านวนเครือข่ ายในการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการ
จดัการศึกษาพยาบาลและการ
พฒันาทางองคค์วามรู้ 

5 แห่ง 1 1 1 1 1 
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2. พฒันาระบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3. พฒันาห้องปฏิบติัการ ห้องสมุดและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ของวทิยาลยัใหส้ามารถรองรับการ

สร้างและพฒันาใหบ้ณัฑิตใหเ้ป็นนกัปฏิบติัการท่ีมีความเช่ียวชาญ 
4. สร้างชุมชนใหเ้ป็นหอ้งเรียนภาคปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพ 
5. จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการจดัการศึกษากบัสถาบนัการศึกษาพยาบาลชั้นน าทั้งในและ

ต่างประเทศ 
6. ผลกัดนัใหอ้าจารยส์ร้างและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการพยาบาลและหรือนวตักรรมทางดา้น

สุขภาพสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะอยา่งย ัง่ยนื 
โดยมีตวัช้ีวดัและคา่เป้าหมายของกลยทุธ์ ดงัน้ี 
 

 
กลยุทธ์ที ่ 6  พฒันาระบบงานภายในทุกดา้นให้มีประสิทธิภาพสูง คล่องตวั สู่อุดมศึกษาในระดบัชั้นน าดว้ย
เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ  
 
 
 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์  ดังนี้ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและระบบงานภายในมีการบูรณาการ

กนัอยา่งมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งเกณฑ์รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ(PMQA) 

2. พฒันาระบบการบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพคล่องตวัเอ้ือต่อการจดัการศึกษาและการ
บริหาร เนน้การพฒันาสู่อุดมศึกษาชั้นน า 

ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 5 ปี ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
1. ค่าเฉล่ียผลการประเมินการ
ประกนัคุณภาพดา้นการจดัการ
เรียนการสอนอยู่ในระดบัดีข้ึน
ไป (ตวับ่งช้ีของวิทยาลยัท่ี 2.1, 
2.6 และ 2.6.1) 

ค่าเฉล่ีย 
4.51-5.00 

 

3.51-
4.00 

4.01-
4.50 

4.51-
5.00 

4.51-
5.00 

4.51-
5.00 



 43 

3. ลดภาระงานด้านธุรการ สารบรรณของคณาจารย์ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสาย
สนบัสนุนและการน าระบบ IT มาใชใ้นการบริหารและการตดัสินใจ 

4. การผลกัดนัแผนยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ สู่การปฏิบติัทัว่ทั้งองคก์รและจดัท าระบบติดตาม
ประเมินอยา่งต่อเน่ือง  

5. บูรณาการเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา(QA) และเกณฑ์รางวลัคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ(PMQA)  ใหมี้ความสอดคลอ้งกนัและมุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดแก่นกัศึกษา ชุมชน และ
วทิยาลยั 

6. สร้างทีมบริหารใหน้ าองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
7. ส่ือสารและสร้างภาพลกัษณ์องคก์รใหเ้ป็นท่ีรู้จกัและยอมรับอยา่งแพร่หลาย 
8. พฒันาวทิยาลยัสู่การเป็นวทิยาลยัอิเลคทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์แบบ( e - College) 

โดยมีตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของกลยทุธ์ ดงัน้ี 
 

ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย  

5 ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
1. ระดับความส าเร็จของการพฒันา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

5  5 5 5 5 5 

 
กลยุทธ์ที่ 7 พฒันาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรให้มีความเขม้แข็งทางวฒันธรรมและค่านิยมร่วม น าไปสู่การ
พึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์  ดังนี้ 
1. ผลกัดนัและสร้างพฤติกรรมใหม่ของบุคลากรทุกระดบัให้สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมและค่านิยม

ร่วมขององคก์รดว้ยการเช่ือมโยงกบัการพิจารณาความดีความชอบ และการให้ค่าตอบแทน พร้อมทั้งการเป็น
ตน้แบบน าของผูบ้ริหาร 

2. ส่งเสริมการจดักิจกรรมเพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ ตามวฒันธรรมและค่านิยมร่วมขององคก์รโดย
เนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบั 

3. คน้หาและยกยอ่งบุคลากรดีเด่นขององคก์ร (คนดี ศรีมหาสารคาม) 
4. น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัธรรมาภิบาลมาเป็นฐานในการบริหารและพฒันา

วทิยาลยั  
5. ส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดบัมีส่วนร่วมในการพฒันาและการบริหารงานของวทิยาลยั 
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โดยมีตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของกลยทุธ์ ดงัน้ี 
 
 

ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย  

5 ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.ระดบัความส าเร็จของการบริหารงาน
ตามหลกัธรรมาภิบาล 

5 ระดบั 5 5 5 5 5 

 
กลยุทธ์ที่  8  ปรับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัย สู่มาตรฐานอุทยานการศึกษาการพยาบาลแห่งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีน่าอยู ่น่าเรียน อยา่งมีความสุข  

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์   
1. สร้างส่ิงแวดลอ้มของวทิยาลยัใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้การพยาบาลและการสร้างนกัศึกษาใหเ้ช่ียวชาญ

วชิาการและการปฏิบติัการพยาบาล 
2. พฒันาห้องสมุดใหเ้ป็นศูนยว์ทิยบริการทางสุขภาพของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
3. พฒันาระบบบริการและสวสัดิการส าหรับนกัศึกษาและบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพเป็นท่ีพึงพอใจ 

(ความพึงใจภายใตภ้ายใตค้วามพอดี ความถูกตอ้งเหมาะสม) โดยเนน้การมีส่วนร่วมของนกัศึกษาและ
บุคลากรเป็นส าคญั 

4. พฒันาห้องปฏิบติัการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และแหล่งความรู้ทางดา้นการพยาบาลผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  

5. น าเกณฑ ์5 ส มาใชใ้นการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของวทิยาลยัใหน่้าอยู ่น่าเรียน 
6. สร้างความรักความผกูพนั ความภาคภูมิใจของนกัศึกษาและบุคลากรท่ีมีต่อกนัและต่อองคก์ร 

โดยมีตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของกลยทุธ์ ดงัน้ี 
 

ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย  

5 ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.  ระดับความส า เ ร็จในการพัฒนา
วิทยาลัยสู่อุทยานการศึกษาพยาบาล
แห่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

5 ระดบั 1 2 3 4 5 

 
กลยุทธ์ที ่9 เสริมสร้างขีดความสามารถของอาจารยใ์หมี้ความเช่ียวชาญในการสร้างองคค์วามรู้และ 
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นวตักรรมท่ีโดดเด่น ท่ีตอบสนองความตอ้งการและแกปั้ญหาดา้นสุขภาพของชุมชนและประเทศ 
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี ้  
1. พฒันาอาจารยใ์ห้มีความกา้วหน้าในต าแหน่งวิชาการเทียบเท่าและมีวุฒิทางการศึกษาตรงตาม

สาขาในระดบัปริญญาโทข้ึนไป 
2. ยกระดบัขีดความสามารถของอาจารยใ์ห้มีความเช่ียวชาญทางดา้นการจดัการศึกษาพยาบาล    ท่ี

เนน้ชุมชน และการปฏิบติัการเฉพาะสาขาทางการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นเลิศของวทิยาลยั 
3. ผลกัดนัการน าแผนแม่บทการพฒันาความเช่ียวชาญของอาจารยท์างดา้นการจดัการศึกษาพยาบาล

ท่ีเน้นชุมชน และการปฏิบัติการเฉพาะสาขาทางการพยาบาลพร้อมทั้งความก้าวหน้าในสายงาน (Career  
path) สู่การปฏิบติั 

4. แสวงหาโอกาส แหล่งทุนและเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการเพิ่มความ
เช่ียวชาญของอาจารยเ์พื่อสร้างสรรคผ์ลงานวชิาการ และหรือนวตักรรมทางการพยาบาล 

5. พฒันาระบบการติดตาม ประเมินผลงาน และสมรรถนะของอาจารย ์ 
6. พฒันากลไกและมาตรการเพื่อการเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรของวิทยาลยัดว้ยเทคนิคการ

พฒันาท่ีหลากหลายไดม้าตรฐาน 
โดยมีตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของกลยทุธ์ ดงัน้ี 
 

ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย  

5 ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
1. จ  านวนองคค์วามรู้ นวตักรรมทางสุขภาพ 10 เร่ือง 2 2 2 2 2 

 
กลยุทธ์ที ่10 ยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรสายสนบัสนุนใหมี้ประสิทธิภาพสูง 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี ้  
1. พฒันาระบบการติดตาม ประเมินผลงาน และสมรรถนะของบุคลากรสายสนบัสนุน  
2. ยกระดบัขีดความสามารถของบุคลากรสายสนบัสนุนให้มีสมรรถนะและความเช่ียวชาญในสาขา

อาชีพของตน 
3. ผลักดันการน าแผนแม่บทการพฒันาสมรรถนะและความเช่ียวชาญในสายอาชีพพร้อมทั้ ง

ความกา้วหนา้ในสายงาน (Career  path) ของบุคลากรสายสนบัสนุนสู่การปฏิบติั 
4. พฒันากลไกและมาตรการเพื่อการเสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรของวิทยาลยัดว้ยเทคนิคการ

พฒันาท่ีหลากหลายไดม้าตรฐาน 
โดยมีตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของกลยทุธ์ ดงัน้ี 
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ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย  

5 ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
1. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการต่อ
การปฏิบติังานภายหลงัไดรั้บการพฒันาใน
ระดบัมากข้ึนไป 

ร้อยละ 95 80 85 90 95 95 

 
เป้าประสงค์ 2   บุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาจากวิทยาลยัมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับ
ความตอ้งการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง 
กลยุทธ์ที่ 11 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของก าลงัคนทางดา้นสุขภาพของชุมชน ดว้ยระบบการบูรณาการและ
การด าเนินการเชิงรุก 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี ้
1. วเิคราะห์ความตอ้งการของชุมชน ภาครัฐ  เอกชน  หน่วยงาน วชิาชีพ ในการก าหนดทิศทางและ

แผนบริการวชิาการ  โดยค านึงถึงประโยชน์/ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 
2. มีการวางแผนการบริการวชิาการ โดยบูรณาการร่วมกบัพนัธกิจอ่ืนๆของวทิยาลยัฯ 
3. ออกแบบและพฒันาหลกัสูตรในการพฒันาบุคลากรทางสุขภาพท่ีหลากหลายเพื่อรองรับปัญหา

และสถานการณ์ทางดา้นสุขภาพของพื้นท่ี 
4. ก าหนดมาตรฐานและอตัลกัษณ์ของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยัฯ 
5. สร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุกกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งคลอบคุมพื้นท่ีบริการภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือในการใหบ้ริการวชิาการในการพฒันาบุคลากรทางสุขภาพสุขภาพ 
6. มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยัฯ 

โดยมีตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของกลยทุธ์ดงัน้ี 
 

ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 
5 ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.จ านวนของบุคลากรทางสุขภาพท่ี
ไดรั้บการพฒันา  

3,500 500 600 700 800 900 

  ร้อยละ 85 70 75 80 85 85 
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ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของกลยทุธ์ท่ี 11 (ต่อ) 
ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 

5 ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
3.ระดบัความส าเร็จของการบริการ
วชิาการท่ีเกิดประโยชน์และเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน 

5 ระดบั 3 4 5 5 5 

 
กลยุทธ์ที่ 12 ปรับระบบบริการวิชาการของวิทยาลยัฯท่ีเน้นการบริการอย่างทัว่ถึงและเขา้ถึงความตอ้งการ
ของชุมชน 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี ้
1. พฒันาระบบการให้บริการวิชาการดา้นสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและรองรับการ

ขยายตวัของภารกิจดา้นสุขภาพในชุมชน 
2. แสวงหา/พฒันาแหล่งเรียนรู้ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ แหล่งเพิ่มทกัษะท่ีเอ้ือต่อการให้บริการ

วชิาการสุขภาพเพื่อพฒันาอตัลกัษณ์ของบุคลากรทางสุขภาพ 
3. สร้างและพฒันาการจดัการความรู้ร่วมกบัเครือข่ายสุขภาพและชุมชนน าไปสู่การพฒันาเป็นศูนย์

การเรียนรู้ดา้นการดูแลผูสู้งอายแุละดา้นสุขภาพอ่ืนๆ ใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้
4. มีระบบการติดตามประเมินผลบุคลากรทางสุขภาพอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้ค  าปรึกษาและการพฒันา

ท่ีเกิดคุณคา่กบัชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
5. การจดัระบบบริการในการใหค้  าปรึกษาหรือการพฒันาดา้นผูสู้งอาย ุ
6. ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการจดับริการวชิาการเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการปฏิบติัการ

พยาบาล 
7. พฒันาพฤติกรรมการใหบ้ริการวชิาการใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกนัและเป็นอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั 

 
กลยุทธ์ที่ 13 พฒันาระบบการบริหารจดัการ การบริการวิชาการดา้นสุขภาพท่ีเป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูง 
ทนัสมยั รองรับการขยายตวัของภารกิจสุขภาพในชุมชน  และน าไปสู่การให้บริการวิชาการสุขภาพระดบัมือ
อาชีพ 
 มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี ้

1. พฒันาระบบ/กลไก แนวทางปฏิบติัดา้นการใหบ้ริการวิชาการดา้นสุขภาพใหไ้ดต้ามมาตรฐานการ
ใหบ้ริการ 
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2. สรรหา/ปรับปรุงพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกและระบบสารสนเทศท่ีทนัสมยัใหเ้อ้ือต่อการ
ใหบ้ริการวชิาการ 

3. ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรในการใหบ้ริการวชิาการตามความเช่ียวชาญในดา้นเวชปฏิบติั ดา้น
ผูสู้งอาย ุและดา้นอาสาสมคัรดูแลผูด้อ้ยโอกาสและน าความรู้ท่ีเกิดจากการใหบ้ริการวชิาการมาใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอน 

4. จดัการระบบการประมวลผลความรู้และประสบการณ์จากการใหบ้ริการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในวทิยาลยัฯและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือดา้นบริการวชิาการระหวา่งประเทศ 
 
เป้าประสงค์ 3 วทิยาลัยเป็นคลังความรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการสุขภาพ สามารถน าความรู้มาสร้าง
มูลค่าเพิม่ทีเ่กดิประโยชน์สุขต่อประชาชน น าพาชุมชนสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะทีย่ัง่ยนื 
กลยุทธ์ที ่14 สร้างองคค์วามรู้ใหม่ นวตักรรมดา้นสุขภาพท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน และ
จดัการใหไ้ดรั้บการยอมรับในระดบัชาติ นานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบบริการ
สาธารณสุขแก่ชุมชน และประเทศ  
 มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี ้

1. พฒันาศกัยภาพอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุนใหมี้ศกัยภาพในการท าวจิยั / นวตักรรมทาง
สุขภาพท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั 

2. สร้างทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตผลงานวชิาการเพื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรม
ทางสุขภาพและแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก 

3.สร้างและพฒันาเครือข่ายในการผลิตผลงานวชิาการเพื่อสร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมทาง
สุขภาพอยา่งต่อเน่ือง 

4. มีระบบการสร้างขวญัและก าลงัใจในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวชิาการเพื่อสร้างองคค์วามรู้
และนวตักรรมทางสุขภาพ 

5. เสริมสร้างศกัยภาพการวิจยัแก่นกัศึกษาใหส้ามารถคิดคน้และพฒันาผลงานท่ีเป็นประโยชน์แก่
สุขภาพชุมชน 

6. สนบัสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพื่อท าการวิจยัและผลงานทางวชิาการ 
7. ส ารวจและวเิคราะห์ความตอ้งการดา้นสุขภาพของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี 

เครือข่าย 
8. ใชรู้ปแบบวจิยัและพฒันา R&D  ในการสร้างองคค์วามรู้ /นวตักรรมทางดา้นสุขภาพ ท่ีบูรณา

การกบัภูมิปัญญาสุขภาพของชุมชน 
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9. บูรณาการการสร้างองคค์วามรู้ /นวตักรรมทางดา้นสุขภาพ ร่วมกบัการจดัการเรียนการสอน 
10. จดัการความรู้จากองคค์วามรู้ /นวตักรรมทางดา้นสุขภาพร่วมกบัภาคีเครือข่ายทั้งในและ

ต่างประเทศ 
11.จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ /นวตักรรมทางดา้นสุขภาพร่วมกบัภาคีเครือข่ายและ

หน่วยงานอ่ืน 
12. ด าเนินการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปัญญา 
13.พฒันาระบบการตีพิมพห์รือเผยแพร่ในระดบัชาติหรือนานาชาติ ใหต่้อเน่ือง 
14.  พฒันาวารสารสุขภาพท่ีด าเนินการร่วมกบัเครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
15.  สนบัสนุนและร่วมกบัภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในการน าองคค์วามรู้/นวตักรรม

ทางดา้นสุขภาพ ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
โดยมีตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของกลยทุธ์ท่ี 12, 13 และ 14 ดงัน้ี 
 
 

ตัวช้ีวดั ค่าเป้าหมาย 5 ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
1.ระดับความส าเร็จของการพฒันาคลัง
ความรู้ดา้นสุขภาพ  

ระดบั 5 1 2 3 4 5 

 
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างชุมชนเป็นห้องเรียนสุขภาพ น าพาชุมชนสู่
การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื  
 มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี ้

1. คดัเลือกชุมชนท่ีมีความพร้อมและสอดคลอ้งกบัความเป็นเลิศของวทิยาลยัดา้นการพยาบาล
ผูสู้งอาย ุ

2. ด าเนินการร่วมกบัองคก์ร/หน่วยงานต่างๆ เช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  องคก์าร
บริการส่วนต าบล  เขตตรวจราชการสาธารณสุขท่ี 12  เป็นตน้  

3. คดัเลือกกลุ่มเป้าหมายสุขภาพในชุมชนเพื่อการพฒันาสุขภาพรายบุคคล 
4. ส่งเสริมใหป้ระชาชนเจา้ของชุมชนร่วมเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ 
5. สร้างเสริมกิจกรรมสุขภาพและจิตสาธารณะทางสุขภาพเพื่อการยอมรับ 
6. จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้สุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชนเพื่อเป็นห้องเรียนสุขภาพชุมชนของวทิยาลยั 

โดยมีตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของกลยทุธ์ ดงัน้ี 
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ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

5 ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
1. ระดบัความส าเร็จของการ
พฒันาศูนยเ์รียนรู้สุขภาพ
ผูสู้งอายใุนชุมชน 

ระดบั 5  1 2 3 4 5 

กลยุทธ์ที่ 16 พฒันาวิทยาลยัให้เป็นศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการบริการวิชาการสุขภาพผูสู้งอายุท่ีเป็นคลงั
ความรู้ ท่ีพึ่งและแหล่งอา้งอิงทางดา้นการจดัการสุขภาพผูสู้งอายขุองประเทศ 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี ้
 1. จดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการบริการวชิาการสุขภาพผูสู้งอายุ 

2. สร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพฒันาการวจิยัดา้นสุขภาพผูสู้งอาย ุ
3.  พฒันาระบบการจดัการความรู้การดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 
4.  สร้างช่องทางเผยแพร่คลงัความรู้ท่ีหลากหลายและทนัสมยั ให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้

โดยง่าย 
5. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นคลงัความรู้และเป็นแหล่งขอ้มูลทางสุขภาพท่ีอา้งอิง

ได ้ 
6. ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของศูนยอ์ยา่งต่อเน่ืองดว้ยช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย 

โดยมีตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของกลยทุธ์ดงัน้ี 
 

ตัวช้ีวดั 
ค่าเป้าหมาย 

5 ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

2554 2555 2556 2557 2558 
1. ระดบัความส าเร็จในการ
พฒันาศูนยค์วามเป็นเลิศดา้น
การบริการวชิาการสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุ

ระดบั 5 1 2 3 4 5 

 
 



 
 

บทที ่3 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏบัิติ 
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาวิทยาลัย  (พ.ศ.2554-2558) ไปสู่การปฏิบติั เป็นการ
ด าเนินการตามประเด็นยทุธศาสตร์ ทั้ง 4 ประเด็นยทุธศาสตร์ คือ 

1.  การผลิตบณัฑิตพยาบาลเพื่อรองรับระบบสุขภาพของชุมชน   
2.  การพฒันาและเสริมสร้างสมรรถนะแก่ก าลงัคนดา้นสุขภาพของชุมชน 
3.  การสร้างผลงานวชิาการ  องคค์วามรู้  นวตักรรมสุขภาพและใหบ้ริการวิชาการดา้นสุขภาพแก่

ชุมชน 
4.  การพฒันาวทิยาลยัสู่สถาบนัอุดมศึกษาดา้นการพยาบาลท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในระดบัชั้นน า 

ทั้งน้ีในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์  ประกอบดว้ยรายละเอียดของแผนงาน โครงการ และในแต่ละ 
โครงการจะมีกิจกรรมหลกัๆท่ีส าคญั ระยะเวลาด าเนินการ กรอบงบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ และยงัได้
ก าหนดโครงการเร่งด่วน (Flagship) ท่ีส าคญั เร่งด่วน เพื่อเป็นวาระในการพฒันาเพื่อให้ทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งด าเนินการใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ดงัรายละเอียด ในตารางต่อไปน้ี 



 
 

แผนปฏิบัติการเพือ่การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การพฒันา 
วทิยาลยัพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 

เป้าประสงค์ที ่1  ผู้จบการศึกษาจากวทิยาลัยมีคุณภาพสูง และเพยีงพอต่อการรองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกจิของกระทรวง และสถานการณ์
ทางสุขภาพของประเทศ 
แผนงานที ่1.  เสริมสร้างให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติการพยาบาลอย่างมืออาชีพ มีอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น 
 โครงการที ่1.  พฒันาอตัลกัษณ์และจิตวญิญาณในการให้บริการสุขภาพของบัณฑิตพยาบาล 

กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

1. ศึกษา วเิคราะห์สถานการณ์ 
และคุณลกัษณะดา้นอตัลกัษณ์ 
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง
ประสงคแ์ละพฤติกรรมดา้น
คุณธรรมจริยธรรมจากผูมี้ 
ส่วนไดส่้วนเสียกบับณัฑิตทุก
ภาคส่วน 
 
 
 

1.ส ารวจความตอ้งการของผูใ้ช้
บณัฑิตและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก
ภาคส่วนดา้นมุมมองอตัลกัษณ์ 
คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค์
พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ของบณัฑิตและส ารวจอตัลกัษณ์ท่ี
โดดเด่นของนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า 
2.จดัท าร่างอตัลกัษณ์ และ
พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
ของบณัฑิตและประชาพิจารณ์ 

 ผลผลติ 
1.ผูส้ าเร็จการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิต 
2. บณัฑิตสอบผา่นข้ึน
ทะเบียนเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพฯไดใ้นคร้ังแรก 
3. บณัฑิตผา่นการประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตของ
วทิยาลยัฯในระดบัดีข้ึนไป 

กลุ่มกิจการ
นกัศึกษาและ 
กลุ่มวชิาการ 

1,163,150 
บาท 

232,
630 

232,
630 

232, 
630 

232,
630 

232, 
630 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.น าร่างอตัลกัษณ์บณัฑิตและ
ขอ้เสนอแนะมาท าการปรับปรุง 
4.สรุปกรอบอตัลกัษณ์บณัฑิต  
ก าหนดคุณภาพบณัฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
และคุณลกัษณะผูเ้รียนท่ีพึงประสงค์
พร้อมน าไปปฏิบติั  
5. ประกาศนโยบาย และอตัลกัษณ์
พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรม
และคุณลกัษณะของบณัฑิตให้
ทราบโดยทัว่กนั 
 
 
 
 
 

 
4. ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึง
พอใจในคุณภาพบณัฑิต
ระดบัมากข้ึนไป 
ตัวช้ีวดั 
1.ร้อยละของผูส้ าเร็จ
การศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตของ
วทิยาลยัต่อปี 
2. ร้อยละของบณัฑิตท่ี
สอบผา่นข้ึนทะเบียนเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพฯไดใ้น
คร้ังแรก 
3. ร้อยละของบณัฑิตท่ีผา่น
การประเมินคุณลกัษณะ
บณัฑิตของวทิยาลยัฯใน
ระดบัดีข้ึนไป 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
2.ด าเนินการพฒันาอตัลกัษณ์
บณัฑิตตามแผนท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
…………………………… 
3.จดัท าระบบและกลไก
ส่งเสริมใหน้กัศึกษาผลิต
ผลงานวชิาการ นวตกรรมท่ี
เกิดจากการบูรณาการการ
จดัการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนกัศึกษาพร้อม
ส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมประชุม

 
1. จดัท าระบบและกลไกในการบูร
ณาการการจดัการเรียนการสอนและ
หรือการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร
และด าเนินการตามระบบ โดย
มุ่งเนน้จิตอาสา ความรับผดิชอบต่อ
สังคม เคารพในความเป็นมนุษย ์
2.จดักิจกรรมพฒันาอตัลกัษณ์ทั้ง

ภายในและภายนอกหอ้งเรียน 

......................................................... 

1. พฒันาอัตลักษณ์บัณฑิตในราย
วชิาชีพโดยใชรู้ปแบบการบูรณาการ
เพื่อผลิตนวตกรรม ผลงานวชิาการ 
2. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อ
สร้างสรรคผ์ลงาน 
3. จดัเวทีน าเสนอผลงาน 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้

 
4. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อคุณภาพ
บณัฑิตในระดบัมากข้ึนไป 
ค่าเป้าหมาย 
1.มีผูส้ าเร็จการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตร
บณัฑิตร้อยละ 95 ต่อปี 
2. บณัฑิตสอบผา่นข้ึน
ทะเบียนเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพฯไดใ้นคร้ังแรก
อยา่งนอ้ยร้อยละ 55 และ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  
3. บณัฑิตผา่นการประเมิน
คุณลกัษณะบณัฑิตของ
วทิยาลยัฯในระดบัดีข้ึนไป
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 และ
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

หรือน าเสนอผลงานใน
ระดบัชาติหรือนานาชาติ 
 
 
 
............................................... 
4. พฒันามาตรฐานและระบบ
ในการสร้าง พฒันาและการ
ป ร ะ เ มิ น ใ ห้ บัณ ฑิ ต มี อั ต
ลกัษณ์และจิตวิญญาณในการ
บริการพยาบาลและสุขภาพ
อย่าง มืออาชีพ ท่ี เคารพใน
ความ เป็นมนุษย์อย่า ง เท่ า
เทียม 

นัก ศึ กษ า เข้ า ร่ ว มประ ชุมห รือ
น าเสนอผลงานในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
5. จดัท าฐานขอ้มูลการไดรั้บรางวลั
ของนกัศึกษา 
…................................................. 
1. ประเมินคุณภาพบณัฑิต 
2. ประเมินความพึงพอใจของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย  
3. น าผลการประเมินมาวเิคราะห์
และปรับปรุงคุณภาพบณัฑิต 
 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี  
4.ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึง
พอใจในคุณภาพบณัฑิต
ระดบัมากข้ึนไป ค่าเฉล่ีย
อยา่งนอ้ย 3.51-4.00 และ
เพิ่มข้ึนปีละ 0.50  
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แผนปฏิบัติการเพือ่การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การพฒันา 

วทิยาลยัพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
เป้าประสงค์ที ่1 ผูจ้บการศึกษาจากวทิยาลยัมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับความตอ้งการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง และสถานการณ์
ทางสุขภาพของประเทศ 
แผนงานที ่2  พฒันาวทิยาลยัสู่การเป็นองค์กรช้ันน าด้านการจัดการศึกษาพยาบาลทีเ่น้นชุมชน 
โครงการที ่1  พฒันาระบบการศึกษาให้มีความเป็นสากลได้รับความเช่ือมั่นจากทุกภาคส่วน  

กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

1. วเิคราะห์การจดัการศึกษา
และพฒันาระบบและกลไก 
การประกนัคุณภาพการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัและเนน้
ชุมชน  
 
 
 
 

1. ประชุมระดมสมองวิเคราะห์
บริบทและรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็น
ส าคญัและเนน้ชุมชน  
2.ถอดบทเรียนการจดัการเรียน
การสอนของวทิยาลยั 
3.ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันา
ระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพของการจดัการเรียนการ
สอน 

ผลผลติ 
1. เครือข่ายในการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ใน
การจดัการศึกษาพยาบาล
และการพฒันาทางองค์
ความรู้ 
2.ผลการประเมินการ
ประกนัคุณภาพดา้นการ
จดัการเรียนการสอนอยูใ่น
ระดบัดีข้ึนไป (ตามตวับ่งช้ี

กลุ่มวชิาการ 2,021,250 404,
250 

404,
250 

404, 
250 

404,
250 

404, 
250 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. 
2. พฒันาระบบและกลไกการ
บริหารหลกัสูตรใหเ้กิดความ
เป็นเลิศ 
 
 
 

4. ทดลองน าร่องรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนของวทิยาลยั 
5. จดัท าคู่มือการจดัการเรียนการ
สอน 
6. ติดตาม ก ากบั การด าเนินการ
ตามระบบและกลไก 
7. ประเมินความพึงพอใจในการ
เขา้ร่วมโครงการ 
8. สรุปผลการด าเนินงานและ
ประเมินเพื่อพฒันาต่อไป 
…………………………………. 
1.ประชุมเพื่อยกระดบัการบริหาร
หลกัสูตร พฒันานวตักรรมและ
จดัการศึกษา 
2. จดัท าคู่มือการบริหารหลกัสูตร 
3. ประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลกัสูตร 

ของวทิยาลยัท่ี 2.1, 2.6 และ 
2.6.1) 
ตัวช้ีวดั         
1. จ านวนเครือข่ายในการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ใน
การจดัการศึกษาพยาบาล
และการพฒันาทางองค์
ความรู้ 
2. ค่าเฉล่ียผลการประเมิน
การประกนัคุณภาพดา้นการ
จดัการเรียนการสอนอยูใ่น
ระดบัดีข้ึนไป (ตามตวับ่งช้ี
ของวทิยาลยัท่ี 2.1, 2.6 และ 
2.6.1) 
ค่าเป้าหมาย 
1. มีเครือข่ายในการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ใน
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 
 
.............................................. 
3.มี ร า ย วิ ช า ท่ี มี ก า ร จั ด
กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์
ของบณัฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ถอดบทเรียนการบริหาร
หลกัสูตร 
5. สรุปผลการด าเนินงานและ
ประเมินผลเพื่อพฒันาต่อไป 
..................................................... 
1.ประกาศนโยบายการส่งเสริมอตั
ลกัษณ์บณัฑิตผา่นการจดัการ
เรียนการสอนในรายวชิา 
2.ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อวาง
แผนการจดัการเรียนการสอนท่ีมี
กิจกรรมการส่งเสริมอตัลกัษณ์
ของบณัฑิต 
3. จดัการเรียนการสอนน าร่อง 
4. ประชุมวชิาการจดัเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การจดัการ
เรียนการสอนท่ีมีกิจกรรมการ
ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของบณัฑิต 

การจดัการศึกษาพยาบาล
และการพฒันาทางองค์
ความรู้ปีละ 1 แห่ง 
2. ค่าเฉล่ียผลการประเมิน
การประกนัคุณภาพดา้นการ
จดัการเรียนการสอนอยูใ่น
ระดบัดีข้ึนไป ทั้ง 3 ตวัช้ีวดั
เพิ่มข้ึนปีละ 0.50 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 
4.พฒันาการเรียนการสอน
โดยใชผ้ลจากการวจิยัหรือ
จากกระบวนการจดัการ
ความรู้   
 
 
 

5. สรุปผลการด าเนินงานและ
ประเมินผลเพื่อพฒันาต่อไป 
…………………………………. 
1. วเิคราะห์การจดัการเรียนการ
สอนโดยใชผ้ลจากการวจิยัหรือ
กระกระบวนการจดัการความรู้   
2. ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อ
บูรณาการการเรียนการสอนจาก
กระบวนการKM หรือผลการวจิยั 
3. ประชุมแลกเปล่ียนความรู้ 
4. สรุปและประเมินผล 
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แผนปฏิบัติการเพือ่การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การพฒันา 

วทิยาลยัพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
เป้าประสงค์ที ่1  ผู้จบการศึกษาจากวทิยาลัยมีคุณภาพสูง และเพยีงพอต่อการรองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกจิของกระทรวง และสถานการณ์
ทางสุขภาพของประเทศ 
แผนงานที ่2.  พฒันาวทิยาลยัสู่การเป็นองค์กรช้ันน าด้านการจัดการศึกษาพยาบาลทีเ่น้นชุมชน 
 โครงการที ่2.  พฒันามาตรฐานการจัดการศึกษาพยาบาลทีเ่น้นชุมชนของวทิยาลยัให้เป็นผู้ช้ีน าศาสตร์ทางการพยาบาลที่เน้นชุมชนระดับประเทศ 

 

กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

1. พฒันาร่างรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ชุมชนของวทิยาลยั 
 
 
 
 
 
 

1. ศึกษาบริบท/สถานการณ์การ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นชุมชน
ของวทิยาลยั  
2. สังเคราะห์ผลการจดัการเรียน 
การสอนท่ีเนน้ชุมชนของวทิยาลยั 
3. ศึกษา/ทบทวนเอกสารและหรือ 
ศึกษารูปแบบการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ชุมชนของ
สถาบนัการศึกษา/สถาบนัต่างๆ 

ผลผลติ 
1. องคค์วามรู้ หรือ 
นวตักรรม ดา้นการ
จดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ชุมชน 
ตัวช้ีวดั 
1. จ านวนองคค์วามรู้ 
หรือ นวตักรรม ดา้นการ
จดัการเรียนการสอนท่ี

กลุ่มวชิาการ 1,112,000 
บาท 

222,
400 

222, 
400 

222, 
400 

222, 
400 

222, 
400 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 

4. ถอดบทเรียนสรุปผลจากการ
สังเคราะห์การจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นชุมชนของวิทยาลัย 
และผลการศึกษาเอกสารและ
รูปแบบการจดัการเรียนการสอน
ท่ีเนน้ชุมชน 
5. ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อ
พฒันาและจดัท าร่างรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน
ของวทิยาลยั 
6. กลุ่มวชิาฯวางแผนและน าเสนอ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้แผนการเรียน
การสอนท่ีเนน้ชุมชนท่ีบูรณาการ
กบัชุดโครงร่างงานวจิยัการจดั
การศึกษาท่ีเนน้ชุมชนเป็นฐาน                   
7. เวทีน าเสนอ/แลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกบัแผนการเรียนการสอนท่ี

เนน้ชุมชน 
ค่าเป้าหมาย 

1. มีองคค์วามรู้ หรือ 
นวตักรรม ดา้นการ
จดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ชุมชน ปีละ 1 เร่ือง  
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

เนน้ชุมชนท่ีบูรณาการกบัชุด
โครงร่างงานวิจยัการจดัการศึกษา
ท่ีเนน้ชุมชน                   
8. กลุ่มวชิาฯ ด าเนินการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชนในปี
การศึกษา 2554 
9. เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้/ถอด
บทเรียนดา้นการเรียนการสอนท่ี
เนน้ชุมชนภายหลงั 
ด าเนินการ           
10. ประเมินผลความพึงพอใจของ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน           
( ผูส้อน นกัศึกษา และชุมชน) 
11. ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการฯ และจดัท าสรุปผล 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

2.  วจิยัเพื่อพฒันารูปแบบ 
การจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ชุมชนของวทิยาลยั 

1. ประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อจดัท า
ร่างโครงการวิจยัพฒันารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ชุมชน  
2. กลุ่มวชิา จดัท าร่างโครงการ 
วจิยัดา้นการพฒันารูปแบบจดั
การศึกษาทางการพยาบาลท่ีเนน้
ชุมชน 
3. เวทีน าเสนอ/แลกเปล่ียนเรียนรู้
ในการจดัท าร่างร่างโครงการวิจยั
ด้ า น ก า ร พัฒ น า รู ป แ บ บ จั ด
การศึกษาทางการพยาบาลท่ีเน้น
ชุมชนของกลุ่มวชิา 
4. รวบรวมและจัดท าร่างชุด
โครงการวิจัยด้านการพัฒนา
รูปแบบจัดการศึกษาทางการ
พยาบาลท่ีเนน้ชุมชนของวิทยาลยั

        



 64 

กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

เสนอในปีงบประมาณ 2555 
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แผนปฏิบัติการเพือ่การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การพฒันา 
วทิยาลยัพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 

เป้าประสงค์ที ่1  ผู้จบการศึกษาจากวทิยาลัยมีคุณภาพสูง และเพยีงพอต่อการรองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกจิของกระทรวง และสถานการณ์
ทางสุขภาพของประเทศ 
แผนงานที ่3.  พฒันาระบบบริหารองค์กรให้ได้มาตรฐานระดับสากล 
โครงการที ่1.  พฒันาระบบงานภายในของวทิยาลยัทุกด้านให้มีประสิทธิภาพสูง   
 

กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

1. การด าเนินการเก่ียวกบัการ
พฒันาระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ประกนัคุณภาพการศึกษา และ
คณะกรรมการการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
2. ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ประกนัคุณภาพเพื่อทบทวน/
ก าหนดนโยบายประกนัคุณภาพ
ของวทิยาลยัและอตัลกัษณ์
สถาบนั 
 

ผลผลติ 
1. ความส าเร็จของการ
พฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (PMQA) 
ตัวช้ีวดั      
  1. ระดบัความส าเร็จของ
การพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) 
ค่าเป้าหมาย 

กลุ่ม
ยทุธศาสตร์และ
พฒันาคุณภาพ 

  3,385,000            
    บาท 
 
 

677,
000 

677, 
000 

677, 
000 

677, 
000 

677, 
000 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.จดัท าคู่มือประกนัคุณภาพ
การศึกษาและเผยแพร่ 
4. พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (CHA QA online) 
5. จดัประชุมใหค้วามรู้เร่ืองตวั
บ่งช้ีคุณภาพในการประเมิน
วงรอบใหม่ 
6. จดัประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อ
จดัท ารายงานประเมินตนเอง 
(SAR) 
7.ด าเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก 
8. จดัท ารายงานประจ าปีเสนอ 
สบช. สมศ. ภายใน 90 วนั หลงั
ส้ินสุดการประเมินและส่งรายงาน

1. ความส าเร็จของการ
พฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (PMQA)     
ปีละ 5 ระดบั 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก่ สกอ. ผา่น CHA QA online 
ภายใน 120 วนั 
9.ประชาสัมพนัธ์ผลการประเมิน
คุณภาพประจ าปีการศึกษา 2553 
10. ประชุมจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา(Improvement 
plan) 
11. ประชุมน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษามาพฒันางาน 
12. ประชุมพฒันาแนวปฏิบติัท่ีดี 
(Good practice)จากผลการ
ประเมินคุณภาพในแต่ละตวับ่งช้ี
ท่ีแต่ละกลุ่มงานรับผดิชอบ 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

2. การด าเนินการเก่ียวกบัการ
พฒันาระบบบริหารภายใน
ตามการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พฒันาและส่งเสริมองคค์วามรู้
เก่ียวกบัการพฒันาระบบและ
กลไกการบริหารจดัการภาครัฐ 
 แก่บุคลากรทุกระดบั 
2. พฒันาสมรรถนะบุคลากรทุก
ระดบัในการน าระบบบริหาร
จดัการแบบบูรณาการไปใชใ้น
การปฏิบติังาน 
3. ประชุมประเมินองคก์รตาม
เกณฑ ์PMQA และวเิคราะห์ผล
การประเมิน 
4. ประชุมบุคลากรเพื่อช้ีแจงผล
การประเมิน ผลการวเิคราะห์และ
แนวทางพฒันางานตามเกณฑ ์
PMQA 
5. ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

3. การด าเนินการเก่ียวกบัการ
พฒันาระบบอิเลคทรอนิคส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท า
แผนระบบสารสนเทศ 
2. ส ารวจ วเิคราะห์ความตอ้งการ
ในการใหบ้ริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. ประชุมจดัท าแผนระบบ
สารสนเทศ 
4. พฒันาระบบสารสนเทศตาม
พนัธกิจของวทิยาลยั ตามความ
ตอ้งการและการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
   4.1  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตดัสินใจตามพนัธ
กิจของสถาบนัโดยอยา่งนอ้ยตอ้ง
ครอบคลุมการจดัการเรียนการ
สอน การวจิยั การบริหารจดัการ 
และการเงิน และสามารถน าไปใช้
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 
      4.2 พฒันาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ 
     4.3 พฒันาคุณภาพของจุด
เช่ือมต่อ Wireless 
    4.4 พฒันาเวปไซดว์ทิยาลยั 
5. ส ารวจจ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์และเสนอซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอตาม
มาตรฐาน (๑:๘) 
 6. ส ารวจความพร้อมในการใช้
งานอยา่งสม ่าเสมอและเสนอซ่อม
ตามความจ าเป็น 
7. ประชุมช้ีแจงการใชส้ารสนเทศ
เพื่อการบริหารและตดัสินใจแก่
ผูบ้ริหาร 
8. ประชุมช้ีแจงการใชง้าน
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 
 
 
 
......................................... 
4. พฒันาระบบการประเมิน
ความเส่ียงและจดัการความ
เส่ียง 

สารสนเทศแก่นกัศึกษาและ
อาจารย ์
9.ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้
ระบบสารสนเทศ 
10.สรุปและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพฒันางาน 
..................................................... 
1. วางแผนการด าเนินโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
3. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงเพื่อก าหนดนโยบาย 
และหนา้ท่ีความรับผิดชอบ   
4. จดัท าคู่มือการควบคุมภายใน
และบริหารความเส่ียง 
5. จดัประชุมเพื่อใหค้วามรู้แก่
บุคลากรทุกคนเก่ียวกบัการ
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

ประเมินความเส่ียง 
6. ประชุมวเิคราะห์ ระบุความ
เส่ียงและปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความ
เส่ียง 
7. ประชุมประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเส่ียง และ
จดัล าดบัความเส่ียง 
8.ประชุมจดัท าแผนบริหารความ
เส่ียง 
9. ประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผน 
10. ด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเส่ียงประจ าปี  
11. จดัท าระบบการให้ค  าปรึกษา
การประเมินและจดัการความเส่ียง 
12. ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนและรายงาน
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

ต่อคณะกรรมการบริหารวทิยาลยั
เพื่อพิจารณา อยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง 
13. น าผลการประเมินและ
ขอ้เสนอแนะไปปรับแผนความ
เส่ียงในปีงบประมาณถดัไป  
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แผนปฏิบัติการเพือ่การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การพฒันา 
วทิยาลยัพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 

เป้าประสงค์ที ่1  ผูจ้บการศึกษาจากวทิยาลยัมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับความตอ้งการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง และสถานการณ์
ทางสุขภาพของประเทศ 
แผนงานที ่3.  พฒันาระบบบริหารองค์กรให้ได้มาตรฐานระดับสากล 
โครงการที ่2.  พฒันาระบบวทิยาลยัให้มีวฒันธรรมองค์กรทีม่ีความเข้มแข็งและมีความสุข 
 

กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ
หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

1.สร้างวฒันธรรมของ
องคก์รโดยบุคลากรทุกคน
มีส่วนร่วมและยดึหลกั 
ธรรมาภิบาล 
      
 
 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ส ารวจความคิดเห็นวฒันธรรม
องคก์ร 
3. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ส ารวจและรายงานต่อ
คณะกรรมการ 
4. ประชุมเพื่อก าหนดวฒันธรรม
และค่านิยมร่วมขององคก์ร 
5. ประกาศใชว้ฒันธรรมองคก์ร 
6. ประเมินพฤติกรรมและสรุป 

ผลผลติ 
1.ความส าเร็จของการ
บริหารงานตามหลกั      
ธรรมาภิบาล 
2. ความส าเร็จในการ
พฒันาวทิยาลยัสู่อุทยาน
การศึกษาพยาบาลแห่งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ตัวช้ีวดั 
1.ระดบัความส าเร็จของ

กลุ่ม
อ านวยการ 
กลุ่มวชิาการ
และกลุ่ม
กิจการ
นกัศึกษา 

285,000 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

57, 
000 
 
 
 
 
 
 
 
 

57, 
000 
 
 
 
 
 
 
 
 

57, 
000 
 
 
 
 
 
 
 
 

57, 
000 
 
 
 
 
 
 
 
 

57, 
000 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ
หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
.......................................... 
2.พฒันาการปฏิบติังาน
ของบุคลากรท่ีมีความสุข
และงานมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ก าหนดแนวทางการพฒันา
พฤติกรรมบุคลากร 
........................................................ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
และก าหนดแนวทางการในการ
เสริมสร้างความสุข 
2. ส ารวจความตอ้งการในการ
ปฏิบติังานท่ีมีความสุขของบุคลากร
ทุกคน 
3. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ส ารวจไปวางแผนการเสริมสร้าง
ขวญัและก าลงัใจ 
 4. ด าเนินการเสริมสร้างขวญัและ
ก าลงัใจตามแผน เช่น การยกยอ่ง
บุคลากรดีเด่น ผูท่ี้ไดรั้บรางวลั 
  5. ประเมินผลและประเมินความ
พึงพอใจ 

การบริหารงานตามหลกั
ธรรมาภิบาล 
2. ระดบัความส าเร็จในการ
พฒันาวทิยาลยัสู่อุทยาน
การศึกษาพยาบาลแห่งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ค่าเป้าหมาย 
1.ความส าเร็จของการ
บริหารงานตามหลกั      
ธรรมาภิบาล ปีละ 5 ระดบั 
2. ความส าเร็จในการ
พฒันาวทิยาลยัสู่อุทยาน
การศึกษาพยาบาลแห่งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ
เพิ่มข้ึนปีละ 1 ระดบั 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ
หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

3. พฒันาวทิยาลยัสู่การ
เป็นอุทยานการศึกษา
พยาบาลแห่งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2.  ก าหนดเป้าหมายและแนว
ทางการพฒันา 
3.  ด าเนินการพฒันาวทิยาลยัสู่การ
เป็นอุทยานการศึกษาพยาบาลโดย 
   3.1 สร้างส่ิงแวดลอ้มของวิทยาลยั
ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.2  พฒันาห้องสมุดใหเ้ป็นศูนย์
วทิยบริการทางสุขภาพ 
   3.3  พฒันาห้องปฏิบติัการ 
   3.4  พฒันาแหล่งความรู้ทางการ
พยาบาลผา่นระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
   3.5  น าเกณฑ ์5 ส. มาใช ้
4. ประเมินผลการด าเนินงาน 
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แผนปฏิบัติการเพือ่การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การพฒันา 
วทิยาลยัพยาบาลวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 

เป้าประสงค์ที ่1  ผูจ้บการศึกษาจากวทิยาลยัมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับความตอ้งการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง และสถานการณ์
ทางสุขภาพของประเทศ 
แผนงานที ่3.  พฒันาระบบบริหารองค์กรให้ได้มาตรฐานระดับสากล 
โครงการที ่3.  พฒันาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูง 

 

กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

1. จดัท าแผนการบริหารและ
การพฒันาอาจารยด์า้น
วชิาการ เทคนิคการสอนและ
การวดัผล และแผนการ
บริหารและพฒันา 
บุคลากรสายสนบัสนุน 
 
 
 
 

1. วเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนดา้น
ทรัพยากรบุคคลเพื่อวางแผนดา้น
อตัราก าลงัและความตอ้งการใน
การพฒันา 
2.  จดัท าแผนอตัราก าลงั/ความ
ตอ้งการบุคลากรของวทิยาลยั 5 ปี 
3. ส ารวจความตอ้งการในการ
พฒันาตนเองตามสมรรถนะและ
ความเช่ียวชาญในสาขา (training 
needs) ของอาจารย ์

ผลผลติ 
1. องคค์วามรู้ นวตักรรม
ทางสุขภาพ 
2. บุคลากรสายสนบัสนุน
ไดรั้บการประเมินความพึง
พอใจจากผูใ้ชบ้ริการต่อการ
ปฏิบติังานภายหลงัไดรั้บ
การพฒันาในระดบัมากข้ึน
ไป 
 

กลุ่มอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,069,400 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

3, 
413,
880 
 
 
 
 
 
 
 

3, 
413, 
880 
 

3, 
413, 
880  
 

3, 
413, 
880 
 

3, 
413, 
880 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
.............................................. 
2. บริหารและพฒันาอาจารย์
และบุคลากรสายสนบัสนุน
ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และบุคลากรสายสนบัสนุน และ
จดัท าแผนพฒันาของบุคลากร 
.................................................... 
1. มีการสรรหา คดัเลือกบุคลากร
อยา่งเป็นระบบโปร่งใสและ
ก าหนดแนวปฏิบติัไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 
2. มีการวเิคราะห์งาน โดย
ก าหนดใหมี้ค าอธิบายลกัษณะ
งาน การระบุคุณสมบติัเฉพาะ
ต าแหน่ง รวมทั้งความสามารถ
(competencies)ท่ีจ  าเป็นต่อการ
ปฏิบติังาน 
3.  มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานท่ีมีรูปแบบชดัเจน มี
การก าหนดเส้นทางเดินของ
ต าแหน่งงาน(career path)ของ 

ตัวช้ีวดั 
1. จ านวนองคค์วามรู้ 
นวตักรรมทางสุขภาพ 
2. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนบัสนุนท่ีมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อ
การปฏิบติังานภายหลงั
ไดรั้บการพฒันาในระดบั
มากข้ึนไป 
ค่าเป้าหมาย 
1. องคค์วามรู้ นวตักรรม
ทางสุขภาพปีละ 2 เร่ือง 
2. บุคลากรสายสนบัสนุน
ไดรั้บการประเมินความพึง
พอใจจากผูใ้ชบ้ริการต่อการ
ปฏิบติังานภายหลงัไดรั้บ
การพฒันาในระดบัมากข้ึน
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................. 
3. จดัท าระบบติดตามให้
อาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุนน าความรู้และ
ทกัษะท่ีไดจ้ากการพฒันามา
ใชใ้นการจดัการเรียน 

บุคลากรทุกกลุ่ม 
4.  มีการพฒันาอาจารยแ์ละ
บุคลากรสายสนบัสนุนใหเ้ป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนด รวมทั้งการ
ติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล 

5.  จดักิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดการ
พฒันาร่วมกนัระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
6. จดัท านโยบายดูแลสุขภาพของ
บุคลากรทั้งในเชิงป้องกนัและ
ส่งเสริม 
..................................................... 
1. กิจกรรมการจดัการความรู้เพื่อ
ติดตามผลสัมฤทธิ ของการพฒันา 
 
 
 

ไป เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ

หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/ 
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม

หลกัต่อปี 
ผู้รับผดิชอบ 

งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

การสอนและการวดัผลการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา ตลอดจน
การปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
…………………………………. 

4. ประเมินผลส าเร็จของ
แผนการบริหารและการ
พฒันาอาจารยแ์ละบุคลากร
สายสนบัสนุน 
 
……………………………... 
5. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผน ปรับปรุงการ
บริหารและการพฒันา
อาจารยแ์ละบุคลากรสาย
สนบัสนุน 

 
 
 
…………………………………. 
1. ประเมินความพึงพอใจอาจารย์
และบุคลากรสายสนบัสนุนเพื่อ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนพฒันา 
2. ประเมินผลความส าเร็จตาม
ตวัช้ีวดั 
…………………………………. 
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แผนปฏิบัติการเพือ่การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การพฒันา 
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 

เป้าประสงค์ที ่2 บุคลากรทางสุขภาพทีไ่ด้รับการพฒันาจากวทิยาลยัมีคุณภาพสูง และเพยีงพอต่อการรองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกจิของ
กระทรวง 
แผนงานที ่1 การสร้างบุคลากรทางสาธารณสุขรองรับระบบสุขภาพชุมชน 
โครงการที ่1 สร้างและพฒันาระบบบริการวชิาการทีค่รบวงจร ทนัสมัย เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลศิของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ
หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

1.มีแผนการพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานในการบริการวชิาการ
ของวทิยาลยัฯท่ีไดม้าตรฐาน 
ครบวงจรและทนัสมยั โดย
การมีส่วนร่วมกบัทุกภาค
ส่วน และด าเนินการตามแผน 
 
 
 
 

1. ส ารวจความตอ้งการในการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานในการ
บริการวชิาการของวทิยาลยั  
2. ประชุมวางแผนการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานในการบริการ
วชิาการของวทิยาลยั  
3.  พฒันา / สรรหา/ปรับปรุง   ส่ิง
อ านวยความสะดวกและระบบ
สารสนเทศท่ีทนัสมยัใหเ้อ้ือต่อ
การใหบ้ริการวชิาการ    

ผลผลติ 
1.คลงัความรู้ดา้นสุขภาพ 
ตัวช้ีวดั 
1. ระดบัความส าเร็จของ
การพฒันาคลงัความรู้ดา้น
สุขภาพ 
ค่าเป้าหมาย 
1.ความส าเร็จของการ
พฒันาคลงัความรู้ดา้น
สุขภาพเพิ่มข้ึนปีละ 1  

กลุ่มวจิยัและ
บริการวชิาการ 

201,000 
บาท 

36, 
200 

36, 
200 

36, 
200 

36, 
200 

56, 
200 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ
หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 
 
 
 
…………………………….. 
2. พฒันาระบบการบริการ
วชิาการท่ีเป็นมาตรฐานใน
การปฏิบติั และด าเนินการ
ตามระบบ 
 
 
 
 
 
 

 
4.มีการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั   
มีประสิทธิภาพสูง มาใชใ้นการ
ด าเนินงาน  
 5. ประเมินผลความพึงพอใจ  
6. สรุปผลการด าเนินงาน   
………………………………… 
1.รวบรวมขอ้มูลการบริการ
วชิาการ    
2. จดัท าคู่มืองานบริการวชิาการ  
3. จดัท า Work  Flow   ของกลุ่ม
งานบริการวชิาการ 
4.  มีการก ากบัติดตาม   และ
เสริมสร้างแรงขบัเคล่ือนงาน
บริการวชิาการอยา่งต่อเน่ือง 
5.  เพิ่มและพฒันา การด าเนินงาน
บริการวชิาการใหไ้ดม้าตรฐาน 

ระดบั 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ
หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 
 
……………………………. 
3.พฒันารูปแบบการบริการ
วชิาการท่ีมุ่งสู่สู่ Counseling; 
and MentorService Systems   
(CMSS) 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นท่ียอมรับของชุมชน และ
สังคม 
 6. ประเมินผลความพึงพอใจ  
7. สรุปผลการด าเนินงาน   
……………………………….. 
1.ส ารวจปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงท่ีผา่นมา   
2.ส ารวจความตอ้งการบริการ
วชิาการของผูรั้บบริการ 
3.จดัท าแผนการด าเนินงาน
บริการวชิาการ  
4. ด าเนินการตามแผน 
5. ประชาสัมพนัธ์ การด าเนินงาน
บริการวชิาการท่ีหลากหลาย 
6. ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรใน
การใหบ้ริการวชิาการตามความ
เช่ียวชาญเฉพาะสาขา ในดา้นดา้น
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ
หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูสู้งอาย ุ  เวชปฏิบติั   และดา้น
แกนน าประจ าครอบครัวผูป่้วย
เร้ือรังและผูด้อ้ยโอกาส   และ
ปัญหาสุขภาพอ่ืนๆ 
7. จดัระบบบริการในการให้
ค  าปรึกษาหรือการพฒันาเฉพาะ 
ส าหรับองคก์รนั้นดว้ยทีมงานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ( Counseling; 
and Mentor Service Systems : 
CMSS) 
8. พฒันาระบบการติดตาม
ประเมินผลก าลงัคนดา้นสุขภาพ
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้ค  าปรึกษา
และการพฒันาท่ีเกิดคุณค่ากบั
ชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
9. ประเมินผลความพึงพอใจ 
ระบบบริหารจดัการภายในกลุ่ม
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ
หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
............................................... 
4.สร้างและพฒันาเครือข่าย
ความร่วมมือดา้นบริการ
วชิาการท่ีสอดคลอ้งกบัอตั
ลกัษณ์ของวทิยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................. 

งาน และองคก์ร 
10. สรุปผลการด าเนินงาน 
..................................................... 
1. สร้างและพฒันาเครือข่ายความ
ร่วมมือการจดัการบริการสุขภาพ
ชุมชนและจดัใหมี้การบนัทึก
ขอ้ตกลง 
2. สร้างและพฒันาการจดัการ
ความรู้ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ
และชุมชนน าไปสู่การพฒันาเป็น
ศูนย์ก าร เ รี ยน รู้ด้ านการ ดูแล
ผูสู้งอายุและดา้นสุขภาพอ่ืนๆ ให้
สามารถพึ่งตนเองได ้
3.  ประชุมด าเนินการร่วมกบั
เครือข่ายอยา่งต่อเน่ือง 
4. สรุปผลการด าเนินงาน   
..................................................... 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ
หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

5.พฒันาการใหบ้ริการ
วชิาการท่ีสอดคลอ้งกบัอตั
ลกัษณ์ของวทิยาลยัฯ 
 
 
 
 
 
 
……………………………. 
6.มีการบูรณาการงานบริการ
วชิาการ   กบัทุกพนัธกิจของ
วทิยาลยั 
 
 
 
 

1. วเิคราะห์อตัลกัษณ์ของวทิยาลยั   
2. ด าเนินการบริการวชิาการดา้น
ผูสู้งอาย ุ 
3. พฒันาพฤติกรรมการใหบ้ริการ
วชิาการใหไ้ดม้าตรฐานเดียวกนั
และเป็นอตัลกัษณ์ของวทิยาลยั 
4.จดัท าแนวทางปฏิบติัท่ีดี (Good 
Practice) ของการใหบ้ริการ
วชิาการ 
…………………………………. 
1.วเิคราะห์การด าเนินการบูรณา
การบริการวชิาการ กบัการเรียน
การสอน การวจิยั  และการท านุฯ 
2. ประชุมจดัท าแผนการบูรณา
การบริการวชิาการวชิาการกบัการ
เรียนการสอน การวจิยั  และการ
ท านุฯ 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ
หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 
 
 
 
 
.............................................. 
7.  จดัท าแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
(Good Practice) ในเร่ือง 
ระบบและกลไกลการบริหาร
จดัการงานบริการวชิาการท่ีดี 

3. ด าเนินการบูรณาการงาน
บริการวชิาการ   กบัการเรียนการ
สอน การวจิยั  และการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม และถอดบทเรียน 
4.  น าความรู้และประสบการณ์ 
จากการใหบ้ริการวชิาการไปใช้
ในการเรียนการสอนและการวจิยั   
…………………………………. 
1. ประชุมวางแผน 
2.  ด าเนินการตามแผน   
3. ถอดบทเรียนจากการ
ด าเนินงานบริการวชิาการ เพื่อให้
ไดแ้นวทางปฏิบติัท่ีดี (Good 
Practice)  
4. สรุปผลการด าเนินงาน 
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แผนปฏิบัติการเพือ่การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การพฒันา 

วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
เป้าประสงค์ที ่2 บุคลากรทางสุขภาพทีไ่ด้รับการพฒันาจากวทิยาลยัมีคุณภาพสูง และเพยีงพอต่อการรองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกจิของ
กระทรวง  
แผนงานที ่1 การสร้างบุคลากรทางสาธารณสุขรองรับระบบสุขภาพชุมชน 
โครงการที ่2 พฒันาก าลงัคนทางสุขภาพของชุมชนทีส่อดคล้องกบัอตัลักษณ์ของวิทยาลยัและรองรับปัญหาและความต้องการทางสุขภาพของชุมชน โดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน 
 

กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ
หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5 ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

1. สร้างและพฒันาหลกัสูตร
ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของของชุมชน และ
ทุกภาคส่วน 
 
 
 
 

1.ส ารวจความตอ้งการบริการ
วชิาการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนทั้งในจงัหวดั
มหาสารคามและสาธารณสุขเขต 
12 
2.วเิคราะห์ความตอ้งการของ
ชุมชนและสังคมรองรับการ
ขยายตวัดา้นการใหบ้ริการของ

ผลผลติ 
1.บุคลากรทางสุขภาพท่ี
ไดรั้บการพฒันา 
2. ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการต่อการ
ใหบ้ริการของบุคลากรทาง
สุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันา
จากวทิยาลยัในระดบัมาก

กลุ่มวจิยัและ
บริการวชิาการ 
 
 
 
 
 
 

2,569,200
บาท 

 
 
 
 
 
 

69, 
200 
 
 
 
 
 
 

500,
000 
 

500,
000 
 

500,
000 
 

1,000,
000 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ
หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5 ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรสาธารณสุข 
3.ใชแ้ผนยทุธศาสตร์ในการ
พฒันา และขบัเคล่ือนการบริการ
เชิงรุกสู่หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในระดบัประเทศ 
4. สร้าง/พฒันาหลกัสูตรการ
บริการวชิาการตามความ
เช่ียวชาญและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชนและประเทศ 
5. น าหลกัสูตรไปใชใ้นการ
บริการวชิาการเชิงรุกหลากหลาย
รูปแบบ 
6.พฒันาหลกัสูตรการอบรมใหไ้ด้
มาตรฐาน 
7.ถอดบทเรียนจากการด าเนินการ
โครงการส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพผูสู้งอายเุขต 12 และ

ข้ึนไป 
3. ความส าเร็จของการ
บริการวชิาการท่ีเกิด
ประโยชน์และเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชน 
ตัวช้ีวดั       
1.จ านวนของบุคลากรทาง
สุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันา 
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการต่อการ
ใหบ้ริการของบุคลากรทาง
สุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันา
จากวทิยาลยัในระดบัมาก
ข้ึนไป 
3.ระดบัความส าเร็จของการ
บริการวชิาการท่ีเกิด
ประโยชน์และเสริมสร้าง
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ
หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5 ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
........................................ 
2. เพิ่มปริมาณและคุณภาพ
ของบุคลากรทางสุขภาพท่ี
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของ
วทิยาลยั 

โครงการพฒันาแกนน าประจ า
ครอบครัวในการดูแลผูป่้วยเร้ือรัง
และผูด้อ้ยโอกาสในจงัหวดั
มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ และ
ร้อยเอด็ 
8.ประเมินผลการใชห้ลกัสูตร เพื่อ
น าไปปรับปรุงพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 
.................................................... 
1. จดัอบรม ประชุม  สัมมนา
บุคลากรสาธารณสุข ใหไ้ด้
มาตรฐานและสอดคลอ้งกบัอตั
ลกัษณ์ของวทิยาลยัฯ และขยาย
ศูนยก์ารฝึกอบรมเพิ่ม 
2.  สนบัสนุนส่งเสริม พฒันา
ช่วยเหลือใหผู้ผ้า่นการอบรมมี
ความเขม้แขง็ทางวชิาการ และ 

ความเขม้แขง็ของชุมชน 
ค่าเป้าหมาย 
1.บุคลากรทางสุขภาพ
ไดรั้บการพฒันาจาก
วทิยาลยัฯ อยา่งนอ้ย 500 
คนในปี 2554 และเพิ่มข้ึนปี
ละ 100 คน 
2. ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการต่อการ
ใหบ้ริการของบุคลากรทาง
สุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันา
จากวทิยาลยัในระดบัมาก
ข้ึนไป อยา่งนอ้ยร้อยละ 70 
ในปี 2554 และเพิ่มข้ึนร้อย
ละ 5 ต่อปี (ยกเวน้ปี 2558) 
 3.ความส าเร็จของการ
บริการวชิาการท่ีเกิด
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ
หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5 ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

สามารถแข่งขนัในระดบัชาติและ
นานาชาติ 
3.พฒันาขีดความสามารถของ

บุคลากรดา้นสุขภาพ โดยเนน้การ

พฒันาบุคลากรสุขภาพดา้นการ

ดูแล และส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอาย ุ

ดา้นแกนน าประจ าครอบครัว

ผูป่้วยเร้ือรังและผูด้อ้ยโอกาส 

4. พฒันาการใหบ้ริการครอบคลุม

ทุกมิติ   ดูแลแบบองคร์วมดว้ยหวั

ใจความเป็นมนุษย ์  

5.พฒันาศกัยภาพแกนน าประจ า

ครอบครัวผูป่้วยเร้ือรังและ

ผูด้อ้ยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได ้

ประโยชน์และเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็ของชุมชนมี
ความส าเร็จอยา่งนอ้ยระดบั 
3 และเพิ่มเป็นระดบั 5 
ภายในปี 2556 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการ
หรือกจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5 ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

อยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

6.ติดตามประเมินผลบุคลากร
สาธารณสุขอยา่งต่อเน่ือง 
สม ่าเสมอเพื่อคงคุณภาพ พฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 
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แผนปฏิบัติการเพือ่การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การพฒันา 
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 

เป้าประสงค์ 3 วทิยาลยัเป็นคลงัความรู้และศูนยก์ลางการบริการวชิาการสุขภาพ สามารถน าความรู้มาสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน น าพาชุมชน
สู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื  
แผนงานที ่1  สร้างชุมชนสุขภาวะดว้ยองคค์วามรู้สุขภาพ 
โครงการที ่1 พฒันาคลงัความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพสู่ความเป็นเลิศในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการหรือ
กจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 
54 55 56 57 58 

     

1. สร้างคลงัความรู้
และนวตักรรมทาง
สุขภาพ 

1. จดัท านโยบายและแผนพฒันาคลงั
ความรู้ 
2. จดัท าระบบและกลไกการสร้างองค์
ความรู้ 
3. จดัท าฐานขอ้มูลความเช่ียวชาญของ
อาจารยด์า้นสุขภาพผูสู้งอายุและสาขาท่ี
เก่ียวขอ้ง 
4. รวบรวมองคค์วามรู้เพื่อจดัท าเป็นองค์
ความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพของ
ชุมชนและประเทศ 
5. จดัท าระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ

ผลผลติ 
1. คลงัความรู้ดา้นสุขภาพ 
ตัวช้ีวดั 
1. ระดบัความส าเร็จของการ
พฒันาคลงัความรู้ดา้น
สุขภาพ 
ค่าเป้าหมาย 
1. คลงัความรู้ดา้นสุขภาพมี
ความส าเร็จปีละ 1 ระดบั 
 

กลุ่มวจิยัและ
บริการ
วชิาการ 

662,800 
บาท 

132,
560 

132,
560 

132, 
560 

132,
560 

132, 
560 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการหรือ
กจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 
54 55 56 57 58 

     
การเผยแพร่องคค์วามรู้ 
6. สร้างคลงัความรู้และนวตักรรมทาง
สุขภาพ 
7. จดัท าแผนการจดัการความรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของวิทยาลยัและ
ความเช่ียวชาญของอาจารย ์
8. ประชาสัมพนัธ์คลงัความรู้และ
นวตักรรมสุขภาพ 

2.สร้างองคค์วามรู้และ
นวตักรรมทางสุขภาพ
ท่ีไดรั้บการยอมรับใน
ระดบัชาติหรือ
นานาชาติ 

1. คดัเลือกชุมชน โดยกระบวน 
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
2. ใชรู้ปแบบวจิยัและพฒันา R&D  ใน
การสร้างองคค์วามรู้ /นวตักรรมทางดา้น
สุขภาพ ท่ีบูรณาการกบัภูมิปัญญา
สุขภาพของชุมชน 
3. บูรณาการการสร้างองคค์วามรู้ /
นวตักรรมทางดา้นสุขภาพ ร่วมกบั    
การจดัการเรียนการสอน 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการหรือ
กจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 
54 55 56 57 58 

     

4. จดัการความรู้จากองคค์วามรู้ /
นวตักรรมทางดา้นสุขภาพร่วมกบัภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ 
5.จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ /
นวตักรรมทางดา้นสุขภาพร่วมกบัภาคี
เครือข่ายและหน่วยงานอ่ืน 
6. ด าเนินการจดทะเบียนทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 
7.พฒันาระบบการตีพิมพห์รือเผยแพร่
ในระดบัชาติหรือนานาชาติ ใหต่้อเน่ือง 
8.สนบัสนุนและร่วมกบัภาคีเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศ ในการน าองค์
ความรู้/นวตักรรมทางดา้นสุขภาพ ไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ 

3.น าองคค์วามรู้สู่
ชุมชนเชิงลึก 
 

1. คดัเลือกชุมชน โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
2.ใชรู้ปแบบวจิยัและพฒันา R&D ใน
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการหรือ
กจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 
54 55 56 57 58 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………… 
4. พฒันาคลงัความรู้
และนวตักรรมทาง
สุขภาพดา้นผูสู้งอายุ
ในการจดับริการ

การสร้างองคค์วามรู้/นวตักรรมทางดา้น
สุขภาพ ท่ีบูรณาการกบัภูมิปัญญา
สุขภาพของชุมชน 
3.บูรณาการการสร้างองคค์วามรู้/
นวตักรรมทางสุขภาพ ร่วมกบัการ
จดัการเรียนการสอน 
4.จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้องค/์
นวตักรรมทางสุขภาพร่วมกบัภาคี
เครือข่ายและหน่วยงานอ่ืน 
5.สนบัสนุนและร่วมกบัภาคีเครือข่ายใน
การน าองคค์วามรู้/นวตักรรมทาง
สุขภาพไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
………………………………………… 
1.พฒันาระบบและกลไกคลงัความรู้และ
นวตักรรมสุขภาพใหเ้ป็นเลิศ 
2.รวบรวมองคค์วามรู้เพื่อจดัท าเป็นองค์
ความรู้และนวตักรรมทางสุขภาพของ
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการหรือ
กจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 
54 55 56 57 58 

     
วชิาการสุขภาพ
ระดบัชาติและ
นานาชาติ 

ชุมชนระดบัชาติและนานาชาติ 
3.พฒันาระบบการส่ือสารและการ
ประชาสัมพนัธ์ เพื่อใหชุ้มชนและสังคม
สามารถเขา้ถึงคลงัความรู้ดา้นสุขภาพได ้
4.พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
องคค์วามรู้และเป็นแหล่งขอ้มูลทาง
สุขภาพท่ีอา้งอิงได ้
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แผนปฏิบัติการเพือ่การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การพฒันา 
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 

เป้าประสงค ์3 วทิยาลยัเป็นคลงัความรู้และศูนยก์ลางการบริการวชิาการสุขภาพ สามารถน าความรู้มาสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน น าพาชุมชน
สู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื  
แผนงานที ่1  สร้างชุมชนสุขภาวะดว้ยองคค์วามรู้สุขภาพ 
โครงการที ่2  สร้างและพฒันาศูนยเ์รียนรู้สุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชน 

กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการหรือ
กจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

1. สร้างชุมชนเป็นศูนย์
เรียนรู้สุขภาพผูสู้งอาย ุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ศึกษาขอ้มูล/ส ารวจความตอ้งการของ
ชุมชนสถานท่ีจดัตั้งศูนยเ์รียนรู้สุขภาพ
ผูสู้งอายใุนชุมชน 
2.คดัเลือกชุมชนท่ีมีความพร้อม 
3. บูรณาการงานกบั สอ./อบต./วศม./
เขต12/อปท. 
4. คดัเลือกกลุ่มเป้าหมายสุขภาพใน
ชุมชน 
5. ส่งเสริมใหบุ้คคลในชุมชนร่วมเป็นผู ้
ถ่ายทอดความรู้ 
6.สร้างเสริมกิจกรรมสุขภาพจิต

ผลผลติ 
1. ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพ
ผูสู้งอายใุนชุมชน 
 ตัวช้ีวดั 
1. ระดบัความส าเร็จของ
การพฒันาศูนยเ์รียนรู้
สุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชน 
ค่าเป้าหมาย 
1. ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพ
ผูสู้งอายใุนชุมชนมี
ความส าเร็จปีละ 1 ระดบั 

กลุ่มวจิยัและ
บริการวชิาการ 

1,832,000 
บาท 

232,
000 

400,
000 

400, 
000 

400,
000 

400, 
000 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการหรือ
กจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 
 
 
 
 

สาธารณะทางสุขภาพ 
7.แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบศูนยเ์รียนรู้สุขภาพ
ผูสู้งอายใุนชุมชน 
8.จดัตั้งศูนยเ์รียนรู้สุขภาพผูสู้งอายใุน
ชุมชน 
9.ประชาสัมพนัธ์การใหบ้ริการศูนย์
เรียนรู้สุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชน 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการหรือ
กจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

2.มีเครือข่ายท่ีมี
ศกัยภาพในการ
จดับริการดูแลผูสู้งอายุ 

1.จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้การดูแล
ผูสู้งอายใุนระดบัเขต 
2.จดัใหมี้การอบรม/ศึกษาดูงานดา้นการ
ดูแลผูสู้งอาย ุ
3.ส่งเสริมใหบุ้คคลของชุมชนร่วมเป็นผู ้
ถ่ายทอดความรู้ 
4.สร้างเครือข่ายในการจดับริการ
วชิาการสุขภาพ 
5.ด าเนินการวจิยัเพื่อพฒันาเครือข่ายการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอาย ุ
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการหรือ
กจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

3.พฒันาห้องเรียน
สุขภาพชุมชนใหมี้
ศกัยภาพในการ
ใหบ้ริการสุขภาพ
ผูสู้งอายเุชิงรุก 
 
 
 
 
 

1.ใหบ้ริการสุขภาพผูสู้งอายเุชิงรุก 
2.สร้างแกนน าสุขภาพในการดูแล
ผูสู้งอาย ุ
3.จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการดูแล
ผูสู้งอายรุะดบัภาค 
4.ส่งเสริมใหส้มาชิกในครอบครัวหรือ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผูสู้งอาย ุ
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการหรือ
กจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

4.มีการบูรณาการการ
เรียนกบัการบริการ
สุขภาพชุมชนตน้แบบ
การดูแลผูสู้งอายใุน
ระดบัชาติ 

1.จดัประสบการณ์ให้นกัศึกษาไดมี้
โอกาสไดเ้รียนรู้ในศูนยเ์รียนรู้สุขภาพ
ผูสู้งอายใุนชุมชน 
2.พฒันาแกนน าสุขภาพในการดูแล
ผูสู้งอายใุหมี้ศกัยภาพ 
3.พฒันาระบบการบริการวชิาการดา้น
สุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและทนัสมยั 
ผูรั้บบริการสามารถเขา้ถึงการบริการ 
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้สุขภาพชุมชนใน
ระดบัชาติ 
5. บูรณาการการเรียนรู้สุขภาพชุมชน
ตน้แบบกบังานวิจยัครอบคลุมกบัความ
ตอ้งการของชุมชน 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการหรือ
กจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

5.วทิยาลยัเป็น
ศูนยก์ลางการบริการ
วชิาการสุขภาพในการ
ดูแลผูสู้งอาย ุ

1.มีระบบการบริการวชิาการสุขภาพท่ี
เนน้ชุมชนสามารถเขา้ถึง 
2.ขยายเครือข่ายศูนยเ์รียนรู้สุขภาพ
ผูสู้งอายใุนชุมชนใหเ้ป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ดา้นการบริการวชิาการสุขภาพใน
การดูแลผูสู้งอายรุะดบัชาติและ
นานาชาติ 
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แผนปฏิบัติการเพือ่การขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การพฒันา 
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 

เป้าประสงค์ 3 วทิยาลยัเป็นคลงัความรู้และศูนย์กลางการบริการวชิาการสุขภาพ สามารถน าความรู้มาสร้างมูลค่าเพิม่ทีเ่กดิประโยชน์สุขต่อประชาชน น าพา
ชุมชนสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะทีย่ั่งยนื  
แผนงานที ่1  สร้างชุมชนสุขภาวะด้วยองค์ความรู้สุขภาพ 
โครงการที ่3  จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวชิาการสุขภาพผู้สูงอายุ  
 

กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการหรือ
กจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

1.จดัท าระบบและ
กลไกในการจดัตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศดา้น
บริการวชิาการสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุ 
2.จดัตั้งศูนยค์วามเป็น
เลิศดา้นบริการวชิาการ
สุขภาพผูสู้งอาย ุ 
แห่งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

1.จดัท าระบบและกลไกในการจดัตั้ง
ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นบริการวชิาการ
สุขภาพผูสู้งอาย ุ 
 
............................................................ 
1.จดัท าแผนการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศ
ดา้นบริการวชิาการสุขภาพผูสู้งอาย ุ 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงสร้าง 
ผูเ้ช่ียวชาญในการวางแผนงานการจดัตั้ง 
ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นบริการวชิาการ 

ผลผลติ 
1. ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้น
บริการวชิาการสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุ 
 ตัวช้ีวดั 
1. ระดบัความส าเร็จในการ
พฒันาศูนยค์วามเป็นเลิศ
ดา้นบริการวชิาการสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุ 

กลุ่มวจิยัและ
บริการวชิาการ 

2,154,600 
บาท 
 

154,
600 

500,
000 

500, 
000 

500,
000 

500, 
000 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการหรือ
กจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 สุขภาพผูสู้งอาย ุและบุคลากรดา้นต่างๆ
ในการบริหารศูนย ์
3.ศึกษาขอ้มูลการจดัตั้งศูนยค์วามเป็น
เลิศดา้นบริการวชิาการสุขภาพผูสู้งอาย ุ 
รวมทั้งรูปแบบวธีิในการจดัตั้ง 
4.ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการเอ้ือ
อ านวยการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศดา้น
บริการวชิาการสุขภาพผูสู้งอาย ุ 
5.ด าเนินการจดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศดา้น
บริการวชิาการสุขภาพผูสู้งอายแุห่งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตามแผนท่ีก าหนด 
 

ค่าเป้าหมาย 
1. ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้น
บริการวชิาการสุขภาพ
ผูสู้งอาย ุมีความส าเร็จ 
เพิ่มข้ึน 1 ระดบัต่อปี 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการหรือ
กจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

3.ส ารวจความ
เช่ียวชาญและพฒันา
บุคลากรในการ
ใหบ้ริการวชิาการดา้น
ผูสู้งอาย ุ
 

1.ด าเนินการส ารวจความเช่ียวชาญและ
พฒันาบุคลากรในการใหบ้ริการวชิาการ
ดา้นผูสู้งอายุ 
 2.คดัเลือกบุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นผูสู้งอายแุละสนบัสนุน
บุคลากรท่ีมีความสนใจดา้นผูสู้งอายใุห้
ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพในการดูแล
ผูสู้งอาย ุ
3. สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดท้  างานวจิยั/
นวตักรรมท่ีสอดคลอ้งในดา้นผูสู้งอายุ 
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการหรือ
กจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

4.มีการใหบ้ริการดา้น
การบริการวชิาการดา้น
ผูสู้งอาย ุในพื้นท่ี 
 

1.มีการด าเนินการใหบ้ริการดา้นการ
บริการวชิาการดา้นผูสู้งอาย ุในพื้นท่ี 
2.มีโครงการประชาสัมพนัธ์การ
ด าเนินงานของศูนยอ์ยา่งต่อเน่ืองใน   
เวป็ไซด ์

        

5. มีภาคีเครือข่าย
ผูสู้งอายภุายในจงัหวดั
มหาสารคาม
ครอบคลุมทุกอ าเภอ 
6. รวบรวมฐานขอ้มูล
ดา้นผูสู้งอายใุนจงัหวดั
มหาสารคามและ
ฐานขอ้มูลของ
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการ
ดูแลผูสู้งอาย ุ

1.ท าขอ้ตกลงและประสานความร่วมมือ
ในการสร้างภาคีเครือข่ายผูสู้งอายภุายใน
จงัหวดัมหาสารคาม 
2.จดัท าฐานขอ้มูลของผูสู้งอายใุน
จงัหวดัมหาสารคาม 
3.จดัท าฐานขอ้มูลของผูเ้ช่ียวชาญดา้น
ผูสู้งอายทุั้งในวทิยาลยัและในจงัหวดั
มหาสารคาม 
4.จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นผูสู้งอายุ
เพื่อสร้างเครือข่ายผูสู้งอาย ุ
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กจิกรรมหลกั 
แนวทางการด าเนินงานโครงการหรือ
กจิกรรมย่อย 

ผลผลติ/ตัวช้ีวดั/              
ค่าเป้าหมายของกจิกรรม
หลกัต่อปี 

ผู้รับผดิชอบ 
งบประมาณ
5ปี 

ระยะเวลา/งบประมาณ 

54 55 56 57 58 

 5. ประสานงานกบัภาคีเครือข่ายเพื่อ
เผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นผูสู้งอาย ุ

        

7. ส่งเสริมและ
สนบัสนุนนกัศึกษา
วทิยาลยัใหมี้ส่วนร่วม
ในการบริการวชิาการ
ความรู้ วจิยั /
นวตักรรมทางสุขภาพ
ดา้นการพยาบาล
ผูสู้งอาย ุ

1.นกัศึกษาวทิยาลยัมีส่วนร่วมในการ
บริการวชิาการ 
2.ส่งเสริมใหน้กัศึกษาใหมี้ความรู้ใน
ดา้นการวิจยั นวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผูสู้งอายเุพิ่มมากข้ึน 
3. บูรณาการการเรียนการสอนกบัการ
บริการสุขภาพของผูสู้งอายใุนรายวชิาท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 

        

 
 
 
 



 
 

                                                                                                  บทที ่4  การติดตาม ประเมนิผล 
 
 การแปลงแผนยทุธศาสตร์การพฒันาวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  (พ.ศ. 2554 – 2558) ไปสู่การ
ปฏิบติัจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญัต่อการบริหารจดัการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลง
ยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การจดัท าแผนงานและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพฒันาระบบ
ขอ้มูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบติัไดอ้ยา่ง
เป็นรูปธรรมซ่ึงไดก้ าหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันขององค์กรท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองแนวคิดและ
สาระส าคญัของยทุธศาสตร์การพฒันาของวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม   
 2. เพื่อปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจดัการให้สามารถสนบัสนุนการแปลงแผนพฒันา
ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อใหมี้การติดตามประเมินผลอยา่งมีระบบ โดยมีการก าหนดดชันีช้ีวดัเป็นเคร่ืองมือ 
 
เป้าหมาย 
 1. องค์กรท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  และภาคส่วนภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจในแผนยุทธศาสตร์การพฒันา และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบติั 
 2. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการจดัท าแผนงานและ
โครงการขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งในทุกระดบั ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและตวัช้ีวดั 
 3. ก าหนดเคร่ืองช้ีวดัผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคามไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 
 
แนวทางการด าเนินการ 
 เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายดงักล่าว จึงวางมาตรการและจึงก าหนดแนวทางการ
แปลงแผนยทุธศาสตร์ไปสู่การปฏิบติั และการติดตามประเมินผล ดงัน้ี 
 1. เสริมสร้างความเขา้ใจแผนยทุธศาสตร์การพฒันาพร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการ เพื่อ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบติั เพื่อให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัขององคก์รท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายใน และภายนอกให้มี
ความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม โดย 
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  1.1 สร้างความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบัแนวคิดและสาระส าคญัของแผน และยุทธศาสตร์การ
พฒันาวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  โดยการจดัเวทีสร้างความเขา้ใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
การพฒันาให้กบับุคลากรวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ให้ทราบ
ถึงบทบาทความรับผดิชอบของตนท่ีจะสนบัสนุนการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ใหเ้กิดผลในทางปฏิบติั 
  1.2 ผลกัดนัระบบงบประมาณ และการพฒันาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคลอ้งกบัแนวทาง
ของแผนงาน และโครงการ ในแต่ละยทุธศาสตร์โดยเนน้ผลลพัธ์ของการด าเนินงานเป็นหลกั 
  1.3 ปรับวิธีการวางแผนเก่ียวกบัการศึกษา และการบริหารจดัการในแต่ละระดบั และการ
จดัท างบประมาณโดยก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายร่วมกนั (Area / Function / Participation : AFP) ท่ีเนน้การมีส่วน
ร่วมและการไดรั้บประโยชน์ของการสร้างก าลงัคนสุขภาพท่ีมีคุณภาพเป็นหลกั 
  1.4 ส่งเสริมให้กลุ่มงานต่างๆในสังกดัจดัท าแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
การพฒันา รวมทั้งสามารถเช่ือมโยง และประเมินผลงานของหน่วยงานตามแผนยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว ้และ
น าไปสู่การพิจารณาการสนบัสนุนทรัพยากรจากตน้สังกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  1.5 จดัให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบติังานเพื่อสร้างพนัธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทัว่
องค์กร คือ ผูอ้  านวยการวิทยาลยั รองผูอ้  านวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรทั้งระบบ พร้อมทั้งเช่ือมโยง
ผลงานตามแผนยทุธศาสตร์ สู่การประเมินผลงาน และอุดหนุนทรัพยากรจากวทิยาลยัต่อไป 
  1.6 มาตรการในการประชาสัมพนัธ์ และสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์ อยา่งต่อเน่ืองผา่นส่ือ
ภายในองคก์รผา่นกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ ปลุกเร้า และขบัเคล่ือนงานตามแผนยทุธศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง 
 
 2. พฒันากระบวนการจดัท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในลกัษณะบูรณาการพร้อม
กบัมีการจดัล าดบัความส าคญั เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบติั โดย 
  2.1 สนับสนุนการจดัท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน
ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายใน และภาครัฐ เอกชน และชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัภารกิจและยุทธศาสตร์
การการพฒันา 
  2.2 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชดัเจนมุ่งเนน้ท่ี
การสร้างกระบวนทศันคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผูป้ฏิบติัมีการจดัล าดบัความส าคญัของภารกิจและ
กิจกรรมท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ  กบัระบบการจดัสรรงบประมาณ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 
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  2.3 การติดตาม ตรวจสอบ ผลท่ีไดจ้ากการด าเนินแผนงาน/โครงการว่าสามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การการพฒันา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทนัสมยัด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 3.พฒันาระบบและกลไกติดตามประเมินผล รวมทั้งก าหนดดชันีช้ีวดัความส าเร็จของแผนงาน/
โครงการใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาในแต่ละยทุธศาสตร์ โดย 
  3.1 ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัและเป็น
เครือข่ายเช่ือมโยงกนั เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอยา่งเป็นระบบ 
  3.2 สนบัสนุนใหก้ลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ มีการ
ก าหนดตวัช้ีวดัและระบบประเมินผลงานท่ีเนน้ผลลพัธ์ของงานเป็นหลกั 
  3.3 น าผลท่ีไดจ้ากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจดัท าแผนงาน/โครงการ 
เพื่อใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ของการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
  3.4 พฒันาองคค์วามรู้และเสริมสร้างความเขา้ใจเร่ืองการติดตามประเมินผลและการก าหนด
ดชันีช้ีวดัแก่กลุ่มงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างทกัษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ร่วมกนัอยา่งเป็นรูปธรรม 
  3.5 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
อยา่งต่อเน่ืองและสนบัสนุนให้มีการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อใชป้ระโยชน์ร่วมกนัในทุกระดบั โดยเฉพาะ
การพฒันาฐานขอ้มูลเพื่อประกอบการจดัท าแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผลและเช่ือมโยงสู่การ
ตดัสินใจทางการบริหาร 
  3.6 ก าหนดให้มีการติดตามความกา้วหนา้ตามยุทธศาสตร์การพฒันา ทุกๆ ไตรมาส พร้อม
ทั้งให้แต่ละกลุ่มงาน และเจ้าของรายการหรือโครงการงบประมาณ และผูรั้บผิดชอบในภารกิจท าการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อน าสู่การตดัสินใจของผูบ้ริหารทุกๆ เดือน (ในเวทีการ
ประชุมของผูบ้ริหาร) 
  3.7 เสริมสร้างศกัยภาพของกลุ่มงาน ซ่ึงรับผิดชอบรายการค าของบประมาณให้เป็นนัก
จดัการยุทธศาสตร์มืออาชีพ ท่ีสามารถบริหารจดัการยุทธศาสตร์ของวิทยาลยัสามารถติดตามความกา้วหน้า  
และประเมินผลการด าเนินงานของรายการตามแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจนสามารถน าส่งผลสัมฤทธิ แก่
ยทุธศาสตร์การพฒันา 
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  3.8 สร้างทีมตรวจประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Assessor Team : SAT) เพื่อท าหนา้ท่ีเป็น
ผูต้รวจประเมินการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยจะท าการคดัเลือกบุคลากรระดบัรองผูอ้  านวยการ 
หรือหวัหนา้งาน มาอบรม พฒันาสมรรถนะ และแต่งตั้งใหเ้ป็นทางการใหท้ างานคู่ขนานกบัสถาบนั 
 4. แนวทางการแปลง แผนยุทธศาสตร์การพฒันาสู่การปฏิบติั และการติดตามประเมินผลใน
โครงการเร่งด่วน 
 ในรูปแบบของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั จะยึดการมุ่งท่ีผลสัมฤทธิ ของแผนยุทธศาสตร์เป็น
ส าคญั (Goal Focus) โดยการน าเป้าประสงค์มาเป็นประเด็นหลัก จากนั้นจึงก าหนดระบบวดัผล จึง
ประกอบด้วย ตวัช้ีวดั และค่าเป้าหมาย พร้อมก าหนดระบบปฏิบติัการทางยุทธศาสตร์ ซ่ึงประกอบด้วย      
กลยุทธ์ แผนงานโครงการ และผูรั้บผิดชอบ เพื่อเป็นการด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ ในโครงการท่ีส าคญั
เร่งด่วน และผลกระทบสูง  
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การวเิคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กบันโยบายคณะกรรมการบริหารวทิยาลยั ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์การจัดตั้งสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
วทิยาลยั 

พระราชบัญญัติ
สถาบัน  ประเดน็
ยุทธศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราชชนก 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน         
คณะกรรม 

การอุดมศึกษา 

 กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑- 

๒๕๖๕)   

แผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาฉบับ
ที่ ๑๐ (พ.ศ.  ๒๕๕๑ – 

๒๕๕๔) 

จุดเน้นของ
กลุ่ม

สถาบัน  

ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์
การจัดตั้ง
สถาบัน 

(บทบาทหน้าที่
ของวทิยาลยั) 

นโยบาย
คณะกรรมการ
บริหารวทิยาลยั 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
การผลติบัณฑิต
พยาบาลเพือ่
รองรับระบบ
สุขภาพของชุมชน     
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การพฒันาและ
เสริมสร้าง
สมรรถนะแก่
ก าลงัคนด้าน
สุขภาพของชุมชน   

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ การ
ผลิตก าลงัคนทางดา้น
สุขภาพเพื่อรองรับ
ระบบสุขภาพของ
ชุมชนและประเทศ 
ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ การ
พฒันาและเสริมสร้าง
สมรรถนะแก่ก าลงัคน
ดา้นสุขภาพของ
ชุมชนและประเทศ 

๑. การยกระดบั
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา 

ยกระดบัคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพื่อ
ผลิตและพฒันา
บุคลากรท่ีมีคุณภาพสู่
ตลาดแรงงาน 

วิสยัทศัน์ขอ้ 1 เป็นสถ
บนัอุดมศึกษาผลิต
บณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 

กลุ่ม ค  
สถาบนั
เฉพาะทาง 
ระดบั
ปริญญตรี 

 เป็นสถาบนั 
อุดมศึกษา ดา้น
สุขภาพท่ีเนน้
ชุมชน  ผลิต
พยาบาลให้ได้
มาตรฐาน
วิชาชีพ  พฒันา
บุคลากร
สาธารณสุขให้
มีคุณภาพ 

ปัญญาเลิศ 
เทิด
คุณธรรม 
น าคุณภาพ 

มุ่งสร้าง
บณัฑิตให้
มีอตัลกัษณ์
ท่ีไดรั้บการ
ยอมรับและ
เช่ือมัน่จาก
สงัคม 

ผลิต
บณัฑิตให้
มีคุณภาพ  

๑. ผลิตก าลงัคน
ดา้นสาธารณสุข  
๒. พฒันา
สมรรถนะ
ก าลงัคนดา้น
สาธารณสุข 

๖. พฒันาความ
เช่ียวชาญของ
อาจารยใ์ห้
สอดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์
ของวิทยาลยั
และพฒันา
สมรรถนะ
บุคลากรสาย
สนบัสนุนใน
การท างานท่ีมี
คุณภาพ 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร์
วทิยาลยั 

พระราชบัญญัติ
สถาบัน  ประเดน็
ยุทธศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราชชนก 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน         
คณะกรรม 

การอุดมศึกษา 

 กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑- 

๒๕๖๕)   

แผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาฉบับ
ที่ ๑๐ (พ.ศ.  ๒๕๕๑ – 

๒๕๕๔) 

จุดเน้นของ
กลุ่ม

สถาบัน  

ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์
การจัดตั้ง
สถาบัน 

(บทบาทหน้าที่
ของวทิยาลยั) 

นโยบาย
คณะกรรมการ
บริหารวทิยาลยั 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓ 
การสร้างผลงาน
วชิาการ  องค์
ความรู้  นวตักรรม
สุขภาพและ
ให้บริการวชิาการ
ด้านสุขภาพแก่
ชุมชน 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓  การ
สร้างองคค์วามรู้และ
บริการวิชาการ
สุขภาพ 

๒. การพฒันาขีด
ความสามารถของ
ประเทศโดยใช้
ความรู้เป็นฐาน    
๔. การศึกษาและ
วิจยัเพ่ือท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม
ไทย 

พฒันาศกัยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้าง
ความรู้และนวตกรรม 
เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ
ในโลกาภิวตัน์ 

วิสยัทศัน์ขอ้ 2สร้าง
ความรู้และนวตกรรม 

  วิจยัเพ่ือพฒันา
คุณภาพ
การศึกษาและ
การสาธารณสุข   

  เป็นคลงัวาม
รู้ทาง
สุขภาพของ
ชุมชนและ
ประเทศ 

วิจยัและ
พฒันาองค์
ความรู้ดา้น
การศึกษา
และ
สุขภาพ 

๑. วิจยัและ
พฒันาเก่ียวกบั
ก าลงัคนดา้น
สาธารณสุขและ
ดา้นสาธารณสุข
อ่ืนๆ 

๓. พฒันางาน
ทุกพนัธกิจให้มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 
สอดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์
ของวิทยาลยั 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร์
วทิยาลยั 

พระราชบัญญัติ
สถาบัน  ประเดน็
ยุทธศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราชชนก 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน         
คณะกรรม 

การอุดมศึกษา 

 กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑- 

๒๕๖๕)   

แผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาฉบับ
ที่ ๑๐ (พ.ศ.  ๒๕๕๑ – 

๒๕๕๔) 

จุดเน้นของ
กลุ่ม

สถาบัน  

ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์
การจัดตั้ง
สถาบัน 

(บทบาทหน้าที่
ของวทิยาลยั) 

นโยบาย
คณะกรรมการ
บริหารวทิยาลยั 

  ยทุธศาสตร์ท่ี ๓  การ
สร้างองคค์วามรู้และ
บริการวิชาการ
สุขภาพ 

        บริการวิชาการ
สู่สงัคม 

  

  

บริการ
วิชาการ
ดา้น
สุขภาพแก่
สงัคม 

๑.      จดับริการ
สาธารณสุข
สาธิตท่ี
เหมาะสม ๕. 
บริการวิชาการ
ดา้นการแพทย์
และสาธารณสุข
แก่สงัคม 

๓. พฒันางาน
ทุกพนัธกิจให้มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 
สอดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์
ของวิทยาลยั 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร์
วทิยาลยั 

พระราชบัญญัติ
สถาบัน  ประเดน็
ยุทธศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราชชนก 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน         
คณะกรรม 

การอุดมศึกษา 

 กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑- 

๒๕๖๕)   

แผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาฉบับ
ที่ ๑๐ (พ.ศ.  ๒๕๕๑ – 

๒๕๕๔) 

จุดเน้นของ
กลุ่ม

สถาบัน  

ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์
การจัดตั้ง
สถาบัน 

(บทบาทหน้าที่
ของวทิยาลยั) 

นโยบาย
คณะกรรมการ
บริหารวทิยาลยั 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพฒันาวทิยาลยั
สู่
สถาบันอุดมศึกษา
ด้านการพยาบาลที่
มีคุณภาพ
มาตรฐานใน
ระดบัช้ันน า 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ การ
พฒันาสู่
สถาบนัอุดมศึกษาชั้น
น าท่ีมีสมรรถนะสูง 
เขม้แขง็ และมุ่ง
ทอ้งถ่ิน                  * 
แนวทางการพฒันา
องคก์รเนน้การบริหาร
จดัการองคก์รตาม
แผนการปฏิรูประบบ
ราชการ 

5. การพฒันาระบบ
บริหารจดัการและ
กฎหมายดา้น
การศึกษา 

สนบัสนุนการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืของทอ้งถ่ินไทย 
โดยใชก้ลไกของธรรม
ภิบาล การเงิน การ
ก ากบัมาตรฐาน  

        เป็นองคก์ร
ท่ีเขม้แขง็ 
และเป็น
ตน้แบบ
อุดมศึกษา
ชั้นน าดา้น
การพยาบาล   

    

ขอ้ ๑ การน า
ระบบการ
ประกนัคุณภาพ
การศึกษาและ
การพฒันา
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐมาใชใ้น
การพฒันางาน
ให้เกิด
วฒันธรรม
คุณภาพการ
บริหารงาน    
๒.เนน้การมี
ส่วนร่วมและยดึ
หลกัธรรมาภิ
บาล 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร์
วทิยาลยั 

พระราชบัญญัติ
สถาบัน  ประเดน็
ยุทธศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราชชนก 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน         
คณะกรรม 

การอุดมศึกษา 

 กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑- 

๒๕๖๕)   

แผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาฉบับ
ที่ ๑๐ (พ.ศ.  ๒๕๕๑ – 

๒๕๕๔) 

จุดเน้นของ
กลุ่ม

สถาบัน  

ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์
การจัดตั้ง
สถาบัน 

(บทบาทหน้าที่
ของวทิยาลยั) 

นโยบาย
คณะกรรมการ
บริหารวทิยาลยั 

                  

    

๕. ส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม
และบูรณาการ
การท างาน
ร่วมกนัทุกกลุ่ม/
งาน/ทุกพนัธกิจ   
๗. พฒันา การ
ปฏิบติั งานท่ีดี 
(Good Practice) 
มีการจดัการ
ความรู้ทุกพนัธ
กิจและพฒันาสู่
การเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร์
วทิยาลยั 

พระราชบัญญัติ
สถาบัน  ประเดน็
ยุทธศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราชชนก 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน         
คณะกรรม 

การอุดมศึกษา 

 กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑- 

๒๕๖๕)   

แผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาฉบับ
ที่ ๑๐ (พ.ศ.  ๒๕๕๑ – 

๒๕๕๔) 

จุดเน้นของ
กลุ่ม

สถาบัน  

ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์
การจัดตั้ง
สถาบัน 

(บทบาทหน้าที่
ของวทิยาลยั) 

นโยบาย
คณะกรรมการ
บริหารวทิยาลยั 

  * แนวทางการพฒันา
องคก์รเนน้การพฒันา
ศกัยภาพผูบ้ริหารและ
บุคลากรทั้งดา้น
ปริมาณและคุณภาพ  

3. การสร้างโอกาส
ทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

สร้างเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพ้ืนฐาน
ของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความ
หลากหลายและ
เอกภาพเชิงระบบ  

ใชก้ลไกธรรมภิบาล
และเครือข่าย
อุดมศึกษา 

  บณัฑิตของ
วิทยาลยั
พยาบาลศรี
มหาสารคาม 
จะตอ้งเป็นผูมี้
ความเป็นเลิศ
ทางปัญญา มี
ทศันคติท่ีดี  ยดึ
มัน่ในคุณธรรม 
และ
จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 
สามารถบูรณา
การศาสตร์
ทางการ
พยาบาลและ
ศาสตร์สาขาอ่ืน 
เพื่อบริการ
พยาบาลและ
สาธารณสุข
แบบองคร์วมได้
อยา่งมีคุณภาพ 
มีการพฒันา
ตนเองและ
เรียนรู้อยา่ง

  

    

  ๓. พฒันางาน
ทุกพนัธกิจให้มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 
สอดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์
ของวิทยาลยั 
และใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ี
เหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ 
๔. เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต
บุคลากรและ
นกัศึกษา เพื่อ
การท างานและ
การเรียนรู้อยา่ง
มีความสุข 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร์
วทิยาลยั 

พระราชบัญญัติ
สถาบัน  ประเดน็
ยุทธศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราชชนก 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน         
คณะกรรม 

การอุดมศึกษา 

 กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑- 

๒๕๖๕)   

แผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาฉบับ
ที่ ๑๐ (พ.ศ.  ๒๕๕๑ – 

๒๕๕๔) 

จุดเน้นของ
กลุ่ม

สถาบัน  

ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์
การจัดตั้ง
สถาบัน 

(บทบาทหน้าที่
ของวทิยาลยั) 

นโยบาย
คณะกรรมการ
บริหารวทิยาลยั 

        

              

๘. เสริม สร้าง
วฒันธรรม
องคก์รให้
เขม้แขง็ท่ีมี
ความรัก ความ
สามคัคี เอ้ือ
อาทรกนัและ
สอดคลอ้งกบั
ค่านิยมร่วม “คิด
ดี พดูดี ท  าดี ชีวี
มีสุข” 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร์
วทิยาลยั 

พระราชบัญญัติ
สถาบัน  ประเดน็
ยุทธศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราชชนก 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน         
คณะกรรม 

การอุดมศึกษา 

 กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว  ๑๕ ปี ฉบับ
ที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑- 

๒๕๖๕)   

แผนพฒันาการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาฉบับ
ที่ ๑๐ (พ.ศ.  ๒๕๕๑ – 

๒๕๕๔) 

จุดเน้นของ
กลุ่ม

สถาบัน  

ปรัชญา ปณธิาน วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์
การจัดตั้ง
สถาบัน 

(บทบาทหน้าที่
ของวทิยาลยั) 

นโยบาย
คณะกรรมการ
บริหารวทิยาลยั 

        

              

๙. พฒันา ความ
ร่วมมือในการ
ท างานร่วมกบั
ภาคีเครือข่าย ท่ี
สอดคลอ้ง
กบัอตัลกัษณ์
ของวิทยาลยั  
เพื่อสร้างเสริม
สุขภาพและ
คุณภาพชีวิต
ของชุมชน/
สงัคม 
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การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กบัประเดน็ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนก ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ.  ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) ปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นของ

สถาบัน 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
วทิยาลยั 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
แผนพฒันา
สุขภาพ
แห่งชาต ิ

พระราชบญัญัติ
สถาบัน  ประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน         
คณะกรรม 

การอุดมศึกษา 

กรอบแผน
อุดมศึกษา

ระยะยาว  ๑๕ 
ปี ฉบับที ่๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๑- 
๒๕๖๕) 

แผนพฒันา
การศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา
ฉบับที ่๑๐ 

ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 
การผลิตบณัฑิต
พยาบาลเพื่อ
รองรับระบบ
สุขภาพของ
ชุมชน     
ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 
การพฒันาและ
เสริมสร้าง
สมรรถนะแก่
ก าลงัคนดา้น
สุขภาพของ
ชุมชน   

ยทุธศาสตร์ท่ี 
๒  พฒันาคน
และสงัคมท่ีมี
คุณภาพ 

๓. การสร้าง
ระบบบริการ
สุขภาพและ
การแพทยท่ี์
ผูรั้บบริการอุ่น
ใจ ผูใ้หบ้ริการ
มีความสุข 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ 
การผลิตก าลงัคน
ทางดา้นสุขภาพ
เพื่อรองรับระบบ
สุขภาพของชุมชน
และประเทศ 
ยทุธศาสตร์ท่ี ๒ 
การพฒันาและ
เสริมสร้าง
สมรรถนะแก่
ก าลงัคนดา้น
สุขภาพของชุมชน
และประเทศ 

๒. สร้างโอกาสทาง
การศึกษาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ              
๓. การปลูกจิตส านึก
และกระตุน้ใหเ้กิด
การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมไทย 

๑. การยกระดบั
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา 

ยกระดบั
คุณภาพ
อุดมศึกษาไทย 
เพื่อผลิตและ
พฒันาบุคลากร
ท่ีมีคุณภาพสู่
ตลาดแรงงาน 

วสิยัทศัน์ขอ้ 1 
เป็นสถบนั
อุดมศึกษาผลิต
บณัฑิตท่ีมี
คุณภาพ 

 เป็นสถาบนั 
อุดมศึกษา 
ดา้นสุขภาพท่ี
เนน้ชุมชน  
ผลิตพยาบาล
ใหไ้ด้
มาตรฐาน
วชิาชีพ  
พฒันา
บุคลากร
สาธารณสุข
ใหมี้คุณภาพ 

ปัญญาเลิศ 
เทิดคุณธรรม 
น าคุณภาพ 

กลุ่ม ค  สถาบนั
เฉพาะทาง 
ระดบัปริญญตรี 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร์
วทิยาลยั 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
แผนพฒันา
สุขภาพ
แห่งชาต ิ

พระราชบญัญัติ
สถาบัน  ประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน         
คณะกรรม 

การอุดมศึกษา 

กรอบแผน
อุดมศึกษา

ระยะยาว  ๑๕ 
ปี ฉบับที ่๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๑- 
๒๕๖๕) 

แผนพฒันา
การศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา
ฉบับที ่๑๐ 

ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓ 
การสร้างผลงาน
วชิาการ  องค์
ความรู้  
นวตักรรมสุขภาพ
และใหบ้ริการ
วชิาการดา้น
สุขภาพแก่ชุมชน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 
๒  พฒันาคน
และสงัคมท่ีมี
คุณภาพ 

๖. การสร้าง
ระบบสุขภาพ
ฐานความรู้ดว้ย
การจดัการ
ความรู้ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓  
การสร้างองค์
ความรู้และบริการ
วชิาการสุขภาพ 

๑. การพฒันาขีด
ความสามารถของ
ประเทศโดยใช้
ความรู้เป็นฐาน       

๒. การพฒันา
ขีด
ความสามารถ
ของประเทศ
โดยใชค้วามรู้
เป็นฐาน    ๔. 
การศึกษาและ
วจิยัเพื่อท านุ
บ ารุง
ศิลปวฒันธรรม
ไทย 

พฒันาศกัยภาพ
อุดมศึกษาใน
การสร้าง
ความรู้และนว
ตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขนั
ของประเทศใน
โลกาภิวตัน์ 

วสิยัทศัน์ขอ้ 2
สร้างความรู้
และนวตกรรม 

วจิยัเพื่อ
พฒันา
คุณภาพ
การศึกษาและ
การ
สาธารณสุข  
บริการ
วชิาการสู่
สงัคม 

    

  ยทุธศาสตร์ท่ี 
๒  พฒันาคน
และสงัคมท่ีมี
คุณภาพ 

๕. การสร้าง
ทางเลือก
สุขภาพท่ี
หลากหลาย
ผสมผสานภูมิ

ยทุธศาสตร์ท่ี ๓  
การสร้างองค์
ความรู้และบริการ
วชิาการสุขภาพ 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร์
วทิยาลยั 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
แผนพฒันา
สุขภาพ
แห่งชาต ิ

พระราชบญัญัติ
สถาบัน  ประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน         
คณะกรรม 

การอุดมศึกษา 

กรอบแผน
อุดมศึกษา

ระยะยาว  ๑๕ 
ปี ฉบับที ่๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๑- 
๒๕๖๕) 

แผนพฒันา
การศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา
ฉบับที ่๑๐ 

ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

ปัญญาไทย
และสากล 

   ๔. การสร้าง
ระบบ
ภูมิคุม้กนัเพ่ือ
ลดผลกระทบ
จากโรคและภยั
คุกคามสุขภาพ 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร์
วทิยาลยั 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
แผนพฒันา
สุขภาพ
แห่งชาต ิ

พระราชบญัญัติ
สถาบัน  ประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน         
คณะกรรม 

การอุดมศึกษา 

กรอบแผน
อุดมศึกษา

ระยะยาว  ๑๕ 
ปี ฉบับที ่๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๑- 
๒๕๖๕) 

แผนพฒันา
การศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา
ฉบับที ่๑๐ 

ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 
การพฒันา
วทิยาลยัสู่
สถาบนัอุดมศึกษา
ดา้นการพยาบาล
ท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานใน
ระดบัชั้นน า 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๙ 
แนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ 

๑. การสร้าง
เอกภาพและ
ธรรมาภิบาล
ในการจดัการ
ระบบสุขภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๔ 
การพฒันาสู่
สถาบนั อุดมศึกษา
ชั้นน าท่ีมี
สมรรถนะสูง 
เขม้แขง็ และมุ่ง
ทอ้งถ่ิน              * 
แนวทางการพฒันา
องคก์รเนน้การ
บริหารจดัการ
องคก์รตาม
แผนการปฏิรูป
ระบบราชการ 

  5. การพฒันา
ระบบบริหาร
จดัการและ
กฎหมายดา้น
การศึกษา 

สนบัสนุนการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื
ของทอ้งถ่ิน
ไทย โดยใช้
กลไกของธรรม
ภิบาล การเงิน 
การก ากบั
มาตรฐาน  

        



 
 

126 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
วทิยาลยั 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
แผนพฒันา
สุขภาพ
แห่งชาต ิ

พระราชบญัญัติ
สถาบัน  ประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน         
คณะกรรม 

การอุดมศึกษา 

กรอบแผน
อุดมศึกษา

ระยะยาว  ๑๕ 
ปี ฉบับที ่๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๑- 
๒๕๖๕) 

แผนพฒันา
การศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา
ฉบับที ่๑๐ 

ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

  ยทุธศาสตร์ท่ี 
๒ พฒันาคน
และสงัคมท่ีมี
คุณภาพ 

๓. การสร้าง
ระบบบริการ
สุขภาพและ
การแพทยท่ี์
ผูรั้บบริการอุ่น
ใจ ผูใ้หบ้ริการ
มีความสุข 

* แนวทางการ
พฒันาองคก์รเนน้
การพฒันาศกัยภาพ
ผูบ้ริหารและ
บุคลากรทั้งดา้น
ปริมาณและ
คุณภาพ  

  3. การสร้าง
โอกาสทาง
การศึกษาและ
การเรียนรู้
ตลอดชีวติ 

สร้างเครือข่าย
อุดมศึกษาบน
พ้ืนฐานของ
เสรีภาพทาง
วชิาการ ความ
หลากหลาย
และเอกภาพเชิง
ระบบ  

ใชก้ลไกธรรมภิ
บาลและเครือข่าย
อุดมศึกษา 

บณัฑิตของ
วทิยาลยั
พยาบาลศรี
มหาสารคาม 
จะตอ้งเป็นผูมี้
ความเป็นเลิศ
ทางปัญญา มี
ทศันคติท่ีดี  
ยดึมัน่ใน
คุณธรรม และ
จรรยาบรรณ
ของวชิาชีพ 
สามารถ
บูรณาการ
ศาสตร์
ทางการ
พยาบาลและ
ศาสตร์สาขา 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร์
วทิยาลยั 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
แผนพฒันา
สุขภาพ
แห่งชาต ิ

พระราชบญัญัติ
สถาบัน  ประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน         
คณะกรรม 

การอุดมศึกษา 

กรอบแผน
อุดมศึกษา

ระยะยาว  ๑๕ 
ปี ฉบับที ่๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๑- 
๒๕๖๕) 

แผนพฒันา
การศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา
ฉบับที ่๑๐ 

ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

        อ่ืน เพื่อ
บริการ
พยาบาลและ
สาธารณสุข
แบบองคร์วม
ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ มีการ
พฒันาตนเอง
และเรียนรู้
อยา่งต่อเน่ือง
เพื่อด ารงชีวติ
อยูใ่นสงัคม
ไดอ้ยา่งมี
ความสุข 
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ประเดน็
ยุทธศาสตร์
วทิยาลยั 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ชาต ิ

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
แผนพฒันา
สุขภาพ
แห่งชาต ิ

พระราชบญัญัติ
สถาบัน  ประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

สถาบันพระบรม
ราชชนก 

ประเดน็ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์
ส านักงาน         
คณะกรรม 

การอุดมศึกษา 

กรอบแผน
อุดมศึกษา

ระยะยาว  ๑๕ 
ปี ฉบับที ่๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๑- 
๒๕๖๕) 

แผนพฒันา
การศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา
ฉบับที ่๑๐ 

ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

    ๒. การสร้าง
วฒันธรรม
สุขภาพและวถีิ
ชีวติท่ีมี
ความสุขใน
สงัคมแห่งสุข
ภาวะ 

                

 

 
 
 
 
 



 
 

ตัวช้ีวดักลยุทธ์ 
 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพฒันานักศึกษาให้เป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ด้วยวิชาการ และเป็นนักปฏิบติัการท่ีมี
คุณภาพสูง เป็นท่ียอมรับ และเช่ือมัน่จากทอ้งถ่ิน ชุมชน ผูใ้ชบ้ณัฑิต และทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างและพฒันานกัศึกษาให้เรียนรู้อยา่งมีความสุข มีอตัลกัษณ์ และจิตวิญญาณทางการพยาบาล
อยา่งมืออาชีพท่ีเคารพในความเป็นมนุษยอ์ยา่งเท่าเทียม และมุ่งชุมชน 
ตัวช้ีวดัที ่ 1 ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตของวทิยาลยัต่อปี 
หน่วยวดั : ร้อยละ 
น า้หนัก  :  
 ผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง  นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาล               
ศรีมหาสารคามท่ีผ่านเกณฑ์การว ัดและประเมินผลการศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนด  และสภา
มหาวทิยาลยัขอนแก่นซ่ึงเป็นสถาบนัสมทบอนุมติัใหส้ าเร็จการศึกษา 
 
สูตรการค านวณ :  

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีสอบผา่นการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีหลกัสูตรก าหนด 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาตามแผนการพฒันาประจ าปี 

 
เกณฑ์การให้คะแนน1 : 

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ...2...หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนดงัน้ี 

   ร้อยละ87- 88.99 เท่ากบั   1   คะแนน 
   ร้อยละ 89 – 90.99 เท่ากบั   2   คะแนน 
   ร้อยละ 91 – 92.99 เท่ากบั   3   คะแนน 
   ร้อยละ 93– 94.99 เท่ากบั   4   คะแนน 

   ร้อยละ 95 ข้ึนไป เท่ากบั   5   คะแนน 
เงื่อนไข :  โดยไม่นบัรวมนกัศึกษาท่ีเสียชีวิต สูญหาย เป็นโรคท่ีไม่สามารถศึกษาต่อได ้ลาออก เน่ืองจากมี
ปัญหาดา้นสุขภาพ พฤติกรรม และทศันคติไม่ดีต่อวชิาชีพ และเหตุสุตวสิัยอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากตวันกัศึกษาเอง 
 

X 100 
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รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตร
พยาบาลศาสตรบณัฑิตของวิทยาลยัต่อปี 

ร้อยละ 96.52 96.69 99.52 

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. รวบรวมขอ้มูลจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต

ตามเกณฑท่ี์หลกัสูตรก าหนดประจ าปีการศึกษา 

2. การรวบรวมขอ้มูลจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาตามแผนพฒันาประจ าปี

การศึกษา 

3. เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มวชิาการค านวณร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา

หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตตามเกณฑท่ี์หลกัสูตรก าหนดเทียบกบัจ านวน

ผูส้ าเร็จการศึกษาตามแผนการพฒันาประจ าปีการศึกษา ส่งกลุ่มงาน

ยทุธศาสตร์และแผน กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ ภายในวนัท่ี 15 

มีนาคม 2554 

ฐานขอ้มูลกลุ่มงาน

ทะเบียน วดัและ

ประมวลผลการศึกษา 

 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล    : รองผูอ้  านวยการกลุ่มวชิาการ    เบอร์ติดต่อ: 083-3046599 
หมายเหตุ :   รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั  
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ตัวช้ีวดัที ่2. ร้อยละของบัณฑิตทีส่อบผ่านขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวชิาชีพฯได้ในคร้ังแรก 
หน่วยวดั : ร้อยละ 
น า้หนัก  :  
ค าอธิบาย :  
 บัณฑิต  หมายถึง  ผู ้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัย พยาบาล               
ศรีมหาสารคามท่ีผ่านเกณฑ์การว ัดและประเมินผลการศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนด  และสภา
มหาวทิยาลยัขอนแก่นซ่ึงเป็นสถาบนัสมทบอนุมติัใหส้ าเร็จการศึกษา 

การสอบขึน้ทะเบียนประกอบวชิาชีพฯในการสอบคร้ังแรก หมายถึง การสอบข้ึนทะเบียนประกอบ
วชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภใ์นการสอบคร้ังแรกเม่ือส าเร็จการศึกษา 
 
สูตรการค านวณ :  

                       จ  านวนบณัฑิตท่ีสอบผา่นข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพฯไดใ้นคร้ังแรก 
            จ  านวนบณัฑิตของรุ่นนั้นท่ีสมคัรสอบข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพฯไดใ้นคร้ังแรก 

 
เกณฑ์การให้คะแนน1 : 

ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ...2...หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   ร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพไดใ้นคร้ังแรกร้อยละ 

55.00-59.99 
เท่ากบั  1   คะแนน 

   ร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพไดใ้นคร้ังแรกร้อยละ 
60.00-64.99 

เท่ากบั  2   คะแนน 

   ร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพไดใ้นคร้ังแรกร้อยละ 
65.00-69.99 

เท่ากบั  3   คะแนน 

   ร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพไดใ้นคร้ังแรกร้อยละ 
70.00-74.99 

เท่ากบั  4   คะแนน 

   ร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบข้ึนทะเบียนประกอบวชิาชีพไดใ้นคร้ังแรกอยา่ง
นอ้ย ร้อยละ 75  

เท่ากบั  5   คะแนน 

เงื่อนไข :  โดยไม่นบัรวมบณัฑิตท่ีเสียชีวิต สูญหาย เป็นโรคท่ีไม่สามารถศึกษาต่อได ้ลาออก เน่ืองจากมี
ปัญหาดา้นสุขภาพ พฤติกรรม และทศันคติไม่ดีต่อวชิาชีพ และเหตุสุตวสิัยอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากตวันกัศึกษาเอง 

X 100 
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รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบผ่านข้ึนทะเบียน
เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพฯไดใ้นคร้ังแรก 

ร้อยละ    

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1 รวบรวมจ านวนบณัฑิตท่ีสอบผา่นข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพฯไดใ้น

คร้ังแรกประจ าปีการศึกษา 

2. รวบรวมจ านวนบณัฑิตของรุ่นนั้นท่ีสมคัรสอบข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบ

วชิาชีพฯไดใ้นคร้ังแรก 

3. เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มวชิาการค านวณร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบผา่น

ข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพฯไดใ้นคร้ังแรกเทียบกบัจ านวนบณัฑิตของ

รุ่นนั้นท่ีสมคัรสอบข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพฯไดใ้นคร้ังแรก 

ส่งกลุ่มงานยทุธศาสตร์และแผน กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ ภายใน

วนัท่ี 30 เมษายน 2554 

ฐานขอ้มูลกลุ่มงาน

ทะเบียน วดัและ

ประมวลผลการศึกษา 

 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล    : รองผูอ้  านวยการกลุ่มวชิาการ    เบอร์ติดต่อ: 083-3046599 
หมายเหตุ :   รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั  
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ตัวช้ีวัดที่ 3. ร้อยละของบัณฑิตที่มีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่วิทยาลัยก าหนด
หน่วยวดั : ร้อยละ 
น า้หนัก :  
ค าอธิบาย:         
 นักศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ก  าลงัศึกษาในหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตชั้นปีท่ี 4ของวิทยาลยัพยาบาล
ศรีมหาสารคาม  
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หมายถึง คุณลกัษณะของนกัศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษา ซ่ึงเป็น
คุณลกัษณะท่ีวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคามตอ้งการให้มีในบณัฑิตทุกคนเม่ือส าเร็จการศึกษา ซ่ึงมี 9 ขอ้ 
ไดแ้ก่ 
 1. มีความรู้และทกัษะทางวชิาชีพการพยาบาล 
 2. มีทศันคติท่ีดี ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวชิาชีพพยาบาล 
 3. ตระหนกัและรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม สามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีความสุข 
 4. มีความสามารถในการใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชภ้าษาองักฤษในระดบัท่ีส่ือสารได ้
 5. มีความรู้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเหมาะสม 
 6. มีความสามารถในการคิดและแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
 7. มีภาวะผูน้ าและสามารถท างานเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 8. วจิยัและน าผลการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพงาน 
 9. พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สูตรการค านวณ :  

 จ  านวนบณัฑิตท่ีมีผลการประเมินแต่ละคุณลกัษณะบณัฑิตตามท่ีวทิยาลยัก าหนดระดบัดีข้ึนไป x 100 
                                     จ  านวนบณัฑิตทั้งหมดท่ีส าเร็จการศึกษา 

 
เกณฑ์การให้คะแนน1 : 

ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 10 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

   จ านวนบณัฑิตท่ีมีผลการประเมินแต่ละคุณลกัษณะบณัฑิตตามท่ีวทิยาลยั
ก าหนดอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปร้อยละ50.00-59.99 

เท่ากบั 1 คะแนน 

   จ านวนบณัฑิตท่ีมีผลการประเมินแต่ละคุณลกัษณะบณัฑิตตามท่ีวทิยาลยั
ก าหนดอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปร้อยละ60.00 – 69.99 

เท่ากบั 2 คะแนน 

   จ านวนบณัฑิตท่ีมีผลการประเมินแต่ละคุณลกัษณะบณัฑิตตามท่ีวทิยาลยั เท่ากบั 3 คะแนน 
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ก าหนดอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 70.00-79.99 

   จ านวนบณัฑิตท่ีมีผลการประเมินแต่ละคุณลกัษณะบณัฑิตตามท่ีวทิยาลยั
ก าหนดอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 80.00-89.99 

เท่ากบั 4 คะแนน 

   จ านวนบณัฑิตท่ีมีผลการประเมินแต่ละคุณลกัษณะบณัฑิตตามท่ีวทิยาลยั
ก าหนดอยูใ่นระดบัดีข้ึนไปร้อยละ 90-100  

เท่ากบั 5 คะแนน 

 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน : 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ร้อยละของบณัฑิตท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะบณัฑิต
ท่ีพึงประสงคต์ามท่ีวทิยาลยัก าหนดในระดบัดีข้ึนไป 

ร้อยละ 67.56 74.77 87.28 

 
แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. ประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามท่ีวทิยาลยัก าหนด โดยใชแ้บบ
ประเมิน 
2. รวบรวมรายงาน และวเิคราะห์ขอ้มูลการพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึง

ประสงคต์ามท่ีวทิยาลยัก าหนดของนกัศึกษา 

3. เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มงานพฒันานกัศึกษาและท านุบ ารุง กลุ่ม
กิจการนกัศึกษา ค านวณร้อยละของบณัฑิตท่ีมีผลการประเมินคุณลกัษณะ
บณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามท่ีวิทยาลยัก าหนดในระดบัดีข้ึนไปเทียบกบัจ านวน
บณัฑิตทั้งหมดท่ีส าเร็จการศึกษา ส่งกลุ่มงานยทุธศาสตร์และแผน กลุ่ม
ยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2554 

รายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณลกัษณะ
บณัฑิตท่ีพึงประสงคข์อง
กลุ่มงานพฒันานกัศึกษา
และท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม กลุ่ม
กิจการนกัศึกษา 
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ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : 
นางศิราณี อ่ิมน ้าขาว รองผูอ้  านวยการกลุ่มกิจการนกัศึกษา เบอร์ติดต่อ 0-4371-1411 , 0-4371-1104 

ต่อ 128 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล : 

นายเรณุวฒัน์ โคตรพฒัน์ หวัหนา้กลุ่มงานพฒันานกัศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม เบอร์ติดต่อ 
โทร.0-4371-1411 , 0-4371-1104 ต่อ 128 
หมายเหตุ :   รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั  
 
ตัวช้ีวดัที ่4.  ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต 
หน่วยวดั : ระดบั/ค่าเฉล่ีย 
น า้หนัก  :   
ค าอธิบาย :  
 บัณฑิต หมายถึง   ผู ้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัย พยาบาล               
ศรีมหาสารคามท่ีผ่านเกณฑ์การว ัดและประเมินผลการศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนด  และสภา
มหาวทิยาลยัขอนแก่นซ่ึงเป็นสถาบนัสมทบอนุมติัใหส้ าเร็จการศึกษา  

ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ี
มีต่อบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นการบ่งช้ีคุณภาพของบณัฑิตและการ
ตอบสนองความตอ้งการของสังคม โดยการประเมินคุณภาพของบณัฑิตพิจารณาคุณสมบติัหลกั ๓ ดา้นท่ี
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถทางวชิาการ ตามลกัษณะงาน
ในสาขานั้น ๆ ความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการท างาน และคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณใน
วชิาชีพ 

ผู้ใช้บัณฑิต  หมายถึง นายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิต เช่น ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
ชุมชน ประชาชนผูรั้บบริการทางสุขภาพ เป็นตน้  
สูตรการค านวณ :  

ผลรวมค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
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เกณฑ์การให้คะแนน1 : 
ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/-0.5 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

   ระดบั 1 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อคุณภาพบณัฑิต
เท่ากบั  2.51-3.00 

เท่ากบั   1   คะแนน 

   ระดบั 2 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อคุณภาพบณัฑิต  
เท่ากบั 3.01-3.50 

เท่ากบั   2   คะแนน 

   ระดบั 3 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อคุณภาพบณัฑิต  
เท่ากบั 3.51-4.00 

เท่ากบั   3   คะแนน 

   ระดบั 4 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อคุณภาพบณัฑิต  
เท่ากบั 4.01-4.50 

เท่ากบั   4   คะแนน 

   ระดบั 5 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อคุณภาพบณัฑิต  
เท่ากบั 4.51-5.00 

เท่ากบั   5   คะแนน 

เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อ
คุณภาพบณัฑิต 

ระดบั/
ค่าเฉล่ีย 

   

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลจากบณัฑิตทุกคนท่ีส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลยัประจ าปี
การศึกษา โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
2. วิธีการจดัเก็บขอ้มูล :  เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มวิจยัและบริการ
วิชาการท าวิจัยประเมินติดตามความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บณัฑิต ส่งกลุ่มงานยทุธศาสตร์และแผน กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ 

รายงานวจิยัติดตาม

ประเมินความพึงพอใจ

ของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อ

คุณภาพบณัฑิตท่ีจบ

การศึกษาจากวทิยาลยั

พยาบาลศรีมหาสารคาม 
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ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล    : รองผูอ้  านวยการกลุ่มวชิาการ    เบอร์ติดต่อ: 083-3046599 
                               รองผูอ้  านวยการกลุ่มกิจการนกัศึกษา   เบอร์ติดต่อ: 081-5936436 
หมายเหตุ :  รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั  
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กลยุทธ์ที ่3. พฒันามาตรฐานการจดัการศึกษาพยาบาลท่ีเนน้ชุมชนของวทิยาลยัใหเ้ป็นผูช้ี้น าศาสตร์ 
       ทางการพยาบาลท่ีเนน้ชุมชนระดบัประเทศ 
ตัวช้ีวดัที ่1. จ านวนองค์ความรู้ หรือ นวตักรรม ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นชุมชน 
หน่วยวดั : จ านวน 
น า้หนัก  :   
ค าอธิบาย :  

องค์ความรู้หรือนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นชุมชน หมายถึง  ผลงานวิชาการ 
งานวิจยั และนวตักรรมดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นชุมชนท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ
หรือนานาชาติ และองคค์วามรู้ท่ีไดเ้ป็นไปเพื่อการพฒันาการจดัการศึกษาทางการพยาบาลท่ีเนน้ชุมชนอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
สูตรการค านวณ : ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   จ านวนองค์ความรู้หรือนวตักรรมดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน 

จ านวน 1 เร่ือง 
เท่ากบั 1 คะแนน 

 จ านวนองค์ความรู้หรือนวตักรรมดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน 
จ านวน 2 เร่ือง 

เท่ากบั 2 คะแนน 

 จ านวนองค์ความรู้หรือนวตักรรมดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน 
จ านวน 3 เร่ือง 

เท่ากบั 3 คะแนน 

 จ านวนองค์ความรู้หรือนวตักรรมดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน 
จ านวน 4 เร่ือง 

เท่ากบั 4 คะแนน 

 จ านวนองค์ความรู้หรือนวตักรรมดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน 
จ านวน 5 เร่ือง 

เท่ากบั 5 คะแนน 

เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
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รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

จ านวนองคค์วามรู้หรือนวตักรรมดา้นการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชน 

จ านวน NA NA NA 

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. รวบรวมจ านวนผลงานวชิาการ ผลงานวจิยัและนวตักรรมดา้นการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชนของอาจารยท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในปีงบประมาณ 

2. รวบรวมจ านวนผลงานวชิาการ ผลงานวจิยัและนวตักรรมดา้นการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ชุมชนของอาจารยท่ี์สถาบนัการศึกษาในทอ้งถ่ินและ

ระดบัประเทศน าไปใชใ้นการพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

3. วธีิการจดัเก็บขอ้มูล :  เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มวิชาการรวบรวมขอ้มูล

ส่งกลุ่มงานยทุธศาสตร์และแผน กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพภายใน

วนัท่ี 15 กนัยายน 2554 

ฐานขอ้มูลผลงานวชิาการ 

ผลงานวจิยัและนวตักรรม

กลุ่มงานวจิยัและ

นวตักรรม 

 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล    : รองผูอ้  านวยการกลุ่มวชิาการ    เบอร์ติดต่อ: 083-3046599 
หมายเหตุ :  รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั  
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กลยุทธ์ที ่4:  บูรณาการทรัพยากรร่วมกบัภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในการเพิ่มมูลค่าและประโยชน์
จากการจัดการศึกษาพยาบาลทีเ่น้นชุมชนเพือ่สะท้อนอตัลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลยัให้เป็นทีป่ระจักษ์ 
ตัวช้ีวดัที ่1. จ านวนเครือข่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาพยาบาลและการพฒันาทาง
องค์ความรู้ 
หน่วยวดั : จ านวน 
น า้หนัก  :   
ค าอธิบาย :  

เครือข่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาพยาบาลและการพฒันาทางองค์ความรู้ 
หมายถึง  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาและการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางการพยาบาลระหวา่ง
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคามและสถาบนัการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพฒันาการจดัการศึกษา
ทางการพยาบาลใหไ้ดม้าตรฐาน 
สูตรการค านวณ : ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

   จ านวนเครือข่ายในการเสริมสร้างความเขม้แข็งในการจดัการศึกษาพยาบาล
และการพฒันาทางองคค์วามรู้ จ  านวน 1 เครือข่าย 

เท่ากบั 1 คะแนน 

 จ านวนเครือข่ายในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการจดัการศึกษาพยาบาล
และการพฒันาทางองคค์วามรู้ จ  านวน 2 เครือข่าย 

เท่ากบั 2 คะแนน 

 จ านวนเครือข่ายในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการจดัการศึกษาพยาบาล
และการพฒันาทางองคค์วามรู้ จ  านวน 3 เครือข่าย 

เท่ากบั 3 คะแนน 

 จ านวนเครือข่ายในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการจดัการศึกษาพยาบาล
และการพฒันาทางองคค์วามรู้ จ  านวน 4 เครือข่าย 

เท่ากบั 4 คะแนน 

 จ านวนเครือข่ายในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการจดัการศึกษาพยาบาล
และการพฒันาทางองคค์วามรู้ จ  านวน 5 เครือข่าย 

เท่ากบั 5 คะแนน 

เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
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รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

จ านวนเครือข่ายในการเสริมสร้างความ
เขม้แขง็ในการจดัการศึกษาพยาบาลและการ
พฒันาทางองคค์วามรู้  

จ านวน NA NA NA 

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. รวบรวมจ านวนเครือข่ายในการเสริมสร้างความเขม้แข็งในการจดัการศึกษา

พยาบาลและการพฒันาทางองคค์วามรู้ของวทิยาลยั 

2. วธีิการจดัเก็บขอ้มูล :  เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มวิชาการรวบรวมขอ้มูล

ส่งกลุ่มงานยทุธศาสตร์และแผน กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพภายใน

วนัท่ี 15 กนัยายน 2554 

ฐานขอ้มูลจ านวน

เครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งวทิยาลยัและ

สถาบนัการศึกษาทั้งใน

และต่างประเทศ 

 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล    : รองผูอ้  านวยการกลุ่มวชิาการ    เบอร์ติดต่อ: 083-3046599 
หมายเหตุ :  รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั  
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กลยุทธ์ที ่5:  ปรับระบบการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุดมศึกษาช้ันน าที่มีความโดดเด่น
เป็นทีย่อมรับในระดับประเทศ   
ตัวช้ีวดัที ่1. ค่าเฉลีย่ผลการประเมินการประกนัคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีขึน้ไป (ตัว
บ่งช้ีของวทิยาลัยที ่2.1, 2.6 และ 2.6.1) 
หน่วยวดั : ค่าเฉล่ีย 
น า้หนัก  :   
ค าอธิบาย :  
          การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบนัตามท่ีก าหนดไว ้ ในพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงสถาบนัการศึกษาตอ้งสร้างระบบและกลไกในการ ควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมินและพฒันาการด าเนินงานของสถาบนัให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าประสงค ์ และระดบัคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถาบนัและโดยหน่วยงานตน้สังกดัตลอดจนหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ถือวา่การ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร การศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนให้มัน่ใจว่าสถาบนั สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดา้นการจดัการเรียนการสอน  หมายถึง  การประเมินผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มวิชาการท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล            
ศรีมหาสารคาม โดยใชมิ้ติการประเมินของสถาบนัพระบรมราชชนก ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  เป็นการประเมินระดบัวิทยาลยัโดยสถาบนั
พระบรมราชชนกหรือเครือข่ายวทิยาลยัภาค  ซ่ึงควรมีผลการประเมินในระดบัดีข้ึนไป 
 ผลการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง กลุ่มวชิาการมีผลการประกนัคุณภาพดา้นการจดัการเรียน
การสอน (ตวับ่งช้ีของวทิยาลยัท่ี 2.1, 2.6 และ 2.6.1) อยูใ่นระดบัดีข้ึนไป คือเท่ากบัหรือมากกวา่ 3.51 จาก
คะแนนเตม็  5  
 
สูตรการค านวณ : 

ผลรวมค่าเฉล่ียผลการประเมินการประกนัคุณภาพดา้นการจดัการเรียนการสอน (ตวับ่งช้ี 2.1, 2.6 และ 2.6.1) 
จ านวนตวับ่งช้ี 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 0.5 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

   ค่าเฉล่ียผลการประเมินการประกนัคุณภาพดา้นการจดัการเรียนการสอน (ตวั
บ่งช้ีของวทิยาลยัท่ี 2.1, 2.6 และ 2.6.1)  เท่ากบั 2.50 - 3.00 

เท่ากบั 1 คะแนน 

 ค่าเฉล่ียผลการประเมินการประกนัคุณภาพดา้นการจดัการเรียนการสอน (ตวั
บ่งช้ีของวทิยาลยัท่ี 2.1, 2.6 และ 2.6.1)  เท่ากบั 3.01 - 3.50 

เท่ากบั 2 คะแนน 

 ค่าเฉล่ียผลการประเมินการประกนัคุณภาพดา้นการจดัการเรียนการสอน (ตวั
บ่งช้ีของวทิยาลยัท่ี 2.1, 2.6 และ 2.6.1)  เท่ากบั 3.51 - 4.00 

เท่ากบั 3 คะแนน 

 ค่าเฉล่ียผลการประเมินการประกนัคุณภาพดา้นการจดัการเรียนการสอน (ตวั
บ่งช้ีของวทิยาลยัท่ี 2.1, 2.6 และ 2.6.1)  เท่ากบั 4.01 - 4.50 

เท่ากบั 4 คะแนน 

 ค่าเฉล่ียผลการประเมินการประกนัคุณภาพดา้นการจดัการเรียนการสอน (ตวั
บ่งช้ีของวทิยาลยัท่ี 2.1, 2.6 และ 2.6.1)  เท่ากบั 4.51 - 5.00 

เท่ากบั 5 คะแนน 

เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

ค่าเฉล่ียผลการประเมินการประกนัคุณภาพ
ดา้นการจดัการเรียนการสอน (ตวับ่งช้ีของ
วทิยาลยัท่ี 2.1, 2.6 และ 2.6.1) ในระดบัดีข้ึน
ไป 

ค่าเฉล่ีย    
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แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. รวบรวมคะแนนจากผลการประเมินการประกนัคุณภาพดา้นการจดัการเรียน

การสอนระดบัวทิยาลยัของสถาบนัพระบรมราชชนก 

2. วธีิการจดัเก็บขอ้มูล :  เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มวิชาการจดัท ารายงาน

การประเมินตนเอง เพื่อรับการตรวจจากคณะกรรมการภายนอกสถาบนั และ

กลุ่มวชิาการส่งผลการประเมินใหก้ลุ่มงานยทุธศาสตร์และแผน กลุ่ม

ยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2554 

1. รายงานการประเมิน

ตนเองของกลุ่มวชิาการ

ประจ าปีการศึกษา 2553  

2. รายงานผลการประเมิน

การประกนัคุณภาพดา้น

การจดัการเรียนการสอน

ระดบัวทิยาลยัโดยสถาบนั

พระบรมราชชนก   

 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล    : รองผูอ้  านวยการกลุ่มวชิาการ    เบอร์ติดต่อ: 083-3046599 
หมายเหตุ :  รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั  
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กลยุทธ์ที ่ 6  พัฒนาระบบงานภายในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพสูง คล่องตัว สู่อุดมศึกษาในระดับช้ันน าด้วย
เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ  
ตัวช้ีวดัที ่1. ระดับความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
หน่วยวดั : ระดบั 
น า้หนัก  :   
ค าอธิบาย :  

การพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมายถึง แนวคิด วธีิ และรูปแบบใหม่ ๆ ใน
การจดัการองคก์ร (organization development) การด าเนินงาน (work process) และการใหบ้ริการ (service 
delivery)  อนัเป็นผลมาจากการสร้าง พฒันา เพิ่มพนู ต่อยอด หรือประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ และแนวปฏิบติั
ต่างๆ ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการพฒันาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบติังานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ดงันั้นการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) จึงเป็นแนวทางท่ีจะพฒันา องคก์รใหมี้
ประสิทธิภาพ หรือเรียกวา่ High Performance Organization การมีประสิทธิภาพน้ีบ่งบอกถึงองคก์รท่ีมีผล
การปฏิบติังานสูง เป็นองคก์รท่ีมีคุณภาพ 

ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมายถึง ความส าเร็จ
ในการพฒันาตามเกณฑก์ารบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA)    
สูตรการค านวณ : ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน1 : 

ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

ระดบั 1 คือ มีการจดัท าขอ้มูลส าคญัขององคก์รโดยใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม 
เท่ากบั  1  คะแนน 

 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
ระดบั 2 คือ มีการวเิคราะห์และประเมินตนเองในหมวดคุณภาพ 

เท่ากบั  2  คะแนน 

 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
ระดบั 3 คือมีการจดัท าแผนการด าเนินงานพฒันาระบบการบริหารจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่และมีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 

เท่ากบั  3  คะแนน 

 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
ระดบั 4 คือ มีการจดัท ารายงานประเมินตนเองขององคก์รครบทุกหมวด 
 

เท่ากบั  4  คะแนน 
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 ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 
ระดบั 5 คือ ส่งสมคัรเขา้รับการประเมินการพฒันาวิทยาลยัสู่การเป็นองคก์ร
สมรรถนะตามเกณฑม์าตรฐานการบริหารจดัการภาครัฐ 

เท่ากบั  5  คะแนน 

 
เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

ระดบัความส าเร็จของการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

ระดบั    

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงานการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA) จากทุกกลุ่ม 
2. วธีิการจดัเก็บขอ้มูล :  เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา รวบรวมผลการด าเนินงานเทียบกบัเกณฑก์ารให้คะแนนท่ีก าหนด
ระดบัคะแนน 1-5 ส่งกลุ่มงานยทุธศาสตร์และแผน กลุ่มยทุธศาสตร์และ
พฒันาคุณภาพ ภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2554 

รายงานผลการด าเนินงาน

การพฒันาคุณภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐ 

(PMQA) ของกลุ่มงาน

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล      : รองผูอ้  านวยการกลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ เบอร์ติดต่อ: 089-4221682 
หมายเหตุ :  รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั  
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กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรให้มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมและค่านิยมร่วม น าไปสู่การ
พึง่ตนเองได้อย่างยัง่ยนื  
ตัวช้ีวดัที ่1.ระดับความส าเร็จของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
หน่วยวดั : ระดบั 
น า้หนัก  :   
ค าอธิบาย :  

การบริหาร หมายถึง การท่ีวทิยาลยัมีระบบการบริหารและการจดัการท่ีดี มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
วิสัยทศัน์ และค่านิยมไปสู่การปฏิบติัอย่างมีเอกภาพ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคแ์ละพนัธกิจท่ีก าหนดไว ้โดยมี
สภาสถาบนัท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลนโยบาย การด าเนินงานตามแผน การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและ
ทรัพย์สิน การบริหารสวสัดิการท่ีจดัให้นักศึกษาและบุคลากรทุกคน รวมทั้งก ากับติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล การด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีก าหนด มีการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานของสภาสถาบนัและการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารทุกระดบัสู่ประชาคมภายในสถาบนัและ
ภายนอกสถาบนัตามหลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบด้วยด้วยหลักนิติธรรม คือ หลักคุณธรรมจริยธรรม หลัก
ความชอบธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัความรับผิดชอบ หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการตรวจสอบได ้และหลกั
ความคุม้ค่า 

หลักธรรมาภิบาล  หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจดัการ การควบคุม ดูแลกิจการต่ าง ๆ 
ให้ เป็ นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยงัหมายถึงการบริหารจดัการท่ีดี ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ด้ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  ธรรมท่ีใช้ ในการบริหารงานน้ีมีความหมายอย่ างกว้ างขวาง กล่ าวคือ หาได้
มีความหมายเพียงหลกัธรรมทางศาสนาเท่ านั้น แต่ รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้

อง ชอบธรรมทั้งปวง ซ่ึงวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบติั อาทิ ความโปร่ งใสตรวจสอบได้  การ
ปราศจากการแทรกแซงจากองค์ การภายนอก  เป็ นตน้ 

หลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้ านเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะ
น ามาปรับใชใ้นภาครัฐมี ๑๐ องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

๑) หลกัประสิทธิผล (Effectiveness)  คือ ผลการปฏิบติัราชการท่ีบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ า
หมายของแผนการปฏิบติัราชการตามท่ีได้ รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกบัส่
วนราชการหรือหน่ วยงานท่ีมีภารกิจคล้ ายคลึงกนัและมีผลการปฏิบติังานในระดบัชั้นน าของประเทศ  
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบติัราชการจะต้ องมีทิศทางยุทธศาสตร์   และเป้
าประสงค์ ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอย่ างต่ อเน่ืองและเป็ นระบบ 
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๒) หลกัประสิทธิภาพ (Efficiency)  คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากบัดูแลท่ีดีท่ีมี
การออกแบบกระบวนการปฏิบติังานโดยใช้ เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมให้ องค์

การสามารถใช้ ทรัพยากรทั้งด้ านต้ นทุน  แรงงานและระยะเวลาให้ เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อ
การพฒันาขีดความสามารถในการปฏิบติัราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชน
และผู ้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสียทุกกลุ่ ม 

๓) หลกัการตอบสนอง (Responsiveness)  คือ การให้ บริการท่ีสามารถด าเนินการได้
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และสร้ างความเช่ือมัน่ ความไว้ วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวงัหรือ
ความตอ้งการของประชาชนผูรั้บบริการ และผู ้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ
แตกต่ าง 

๔) หลกัภาระรับผิดชอบ (Accountability)  คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ี
และผลงานต่อเป้ าหมายท่ีก าหนดไว้  โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ ในระดบัท่ีสนองต่ อความ
คาดหวงัของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผดิชอบต่ อปั ญหาสาธารณะ 

๕) หลกัความโปร่ งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่ างตรงไปตรงมา ช้ีแจง
ไดเ้ม่ือมีขอ้สงสัยและสามารถเข้ าถึงขอ้มูลข่ าวสารอนัไม่ ตอ้งห้ ามตามกฎหมายไดอ้ย่ างเสรี 
โดยประชาชนสามารถรู้ ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบ
ได้  

๖) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขา้ราชการ ประชาชนและผูมี้ส่ วน
ได้ ส่วนเสียทุกกลุ่ มมีโอกาสได้ เข้ าร่ วมในการรับรู้  เรียนรู้ ท าความเข้ าใจ ร่ วมแสดง
ทศันะ ร่วมเสนอปั ญหาหรือประเด็นท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมคิดแนวทาง ร่ วมการแกไ้ขปั ญหา ร่
วมในกระบวนการตดัสินใจ และร่วมกระบวนการพฒันาในฐานะหุน้ส่ วนการพฒันา 

๗) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ ายโอนอ านาจการตดัสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่ วนกลางให้แก่ หน่ วยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารส่

วนท้ องถ่ิน)  และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและ
ความรับผิดชอบในการตดัสินใจและการด าเนินการให้ แก่ บุคลากร โดยมุ่ งเน้ นการสร้ างความ
พึงพอใจในการให้ บริการต่ อผู ้ รับบริการและผู ้ มีส่ วนได้    ส่ วนเสียการปรับปรุง
กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนินงานท่ีดีของส่ วนราชการ 

๘) หลกันิติธรรม (Rule of Law)  คือ การใช้ อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบงัคบัใน
การบริหารราชการดว้ยความเป็ นธรรม ไม่ เลือกปฏิบติั และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู ้ มีส่ วนได้

ส่ วนเสีย 
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๙) หลกัความเสมอภาค (Equity) คือ การได้ รับการปฏิบติัและได้ รับบริการอย่างเท่
าเทียมกนั โดยไม่ มีการแบ่ งแยกด้ าน ชายหรือหญิง ถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา 
การฝึ กอบรม และอ่ืน ๆ 

๑๐) หลกัมุ่ งเน้ นฉนัทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้ อตกลงทัว่ไปภายในกลุ่ม
ผู ้ มีส่ วนได้ ส่ วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็ นข้ อตกลงท่ีเกิดจากการใช้ กระบวนการเพื่อหาข้
อคิดเห็นจากกลุ่ มบุคคลท่ีได้ รับประโยชน์ และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ มท่ีได้ รับผลกระทบ
โดยตรงซ่ึงต้ องไม่มีขอ้คดัค้ านท่ียุติไม่ได้ ในประเด็นท่ีส าคญั โดยฉันทามติไม่ จ  าเป็นต้ อง
หมายความว่ าเป็ นความเห็นพ้ องโดยเอกฉนัท์  
สูตรการค านวณ : ไม่มี 
เกณฑ์ มาตรฐาน 

1. ผูบ้ริหารมีนโยบายหรือแผนในการบริหารงานท่ียดึหลกัธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จดัการองคก์ร 

2. ผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริหารวิทยาลยัมีการด าเนินงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลทุกขอ้และ
ส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลทุกขอ้ทัว่ทั้งองค์กร และเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ
ตรวจสอบการด าเนินงานของผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริหารวทิยาลยัได ้

3. ผูบ้ริหารมีการติดตามผลการด าเนินงานท่ีส าคญัตามภารกิจหลกัของวทิยาลยัอยา่งครบถว้นรวมทั้ง
มีการติดตามการด าเนินงานการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

4. ผูบ้ริหารทุกระดบั มีการรายงานประเมินตนเอง จดัท ารายงานสรุปผลการท างานท่ีส าคญัตาม
ภารกิจหลักของวิทยาลัยอย่างครบถ้วน และรายงานด้านการเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริหารอย่าง
สม ่าเสมอทุกไตรมาส 

5. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรับใน
วทิยาลยั และผลการประเมินระดบัความส าเร็จของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารทุก
ระดบัมีค่าเฉล่ียทุกดา้นอยูใ่นระดบัดีข้ึนไป (ค่าเฉล่ียมากกวา่หรือเท่ากบั 3.51) 
เกณฑ์การให้คะแนน1 : 

ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   ระดบั 1 ปฏิบติัได ้5 ขอ้ เท่ากบั   1   คะแนน 
   ระดบั 2 ปฏิบติัได ้6 ขอ้ เท่ากบั   2   คะแนน 
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   ระดบั 3 ปฏิบติัได ้7 ขอ้ เท่ากบั   3   คะแนน 

   ระดบั 4 ปฏิบติัได ้8 ขอ้ เท่ากบั   4   คะแนน 
   ระดบั 5 ปฏิบติัได ้9-10 ขอ้ เท่ากบั   5   คะแนน 
เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต 

ปีการศึกษา พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ระดบัความส าเร็จของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิ
บาล 

ขอ้ NA NA NA 

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล : 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. การรวบรวมขอ้มูลผลการตามบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร
ทุกระดบัและคณะกรรมการบริหารวทิยาลยั 
2. รวบรวมผลการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารท่ี
ชดัเจนและเป็นท่ียอมรับในวิทยาลยั และสรุปผลการประเมินระดบัความส าเร็จ
ของการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารทุกระดบั 
3. วธีิการจดัเก็บขอ้มูล :  เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยทุกกลุ่มรวบรวมสรุปผล
การตามบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารแต่ละกลุ่มทุกระดบัและ
คณะกรรมการบริหารวทิยาลยั และส่งผลการด าเนินการใหก้ลุ่มอ านวยการ 
เพื่อน าไปเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดระดบัคะแนน 1-5  ส่งกลุ่ม
งานยทุธศาสตร์และแผน กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ ภายในวนัท่ี 15 
กนัยายน 2554 

1. รายงานสรุปผลการตาม
บริหารงานตามหลกัธรร
มาภิบาลของผูบ้ริหารทุก
ระดบัและคณะกรรมการ
บริหารวทิยาลยั 
 

ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
      รองผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ   เบอร์ติดต่อ: 084-4786161 
      รองผูอ้  านวยการกลุ่มวจิยัและบริการวชิาการ  เบอร์ติดต่อ: 084-6048250 
      รองผูอ้  านวยการกลุ่มวชิาการ    เบอร์ติดต่อ: 083-3046599 
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      รองผูอ้  านวยการกลุ่มกิจการนกัศึกษา   เบอร์ติดต่อ: 084-4287029 
      รองผูอ้  านวยการกลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ เบอร์ติดต่อ: 089-4221682 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล    : รองผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ   เบอร์ติดต่อ: 084-4786161 
หมายเหตุ :  รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั  
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กลยุทธ์ที่  8  ปรับสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยสู่มาตรฐานอุทยานการศึกษาการพยาบาลแห่งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือทีน่่าอยู่ น่าเรียน อย่างมีความสุข  

ตัวช้ีวดัที ่1. ระดับความส าเร็จในการพฒันาวทิยาลัยสู่อุทยานการศึกษาพยาบาลแห่งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

หน่วยวดั : ระดบั 
น า้หนัก  :   
ค าอธิบาย :  

อุทยานการศึกษาพยาบาลแห่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หมายถึง การท่ีวทิยาลยัมีการบริหารจดัการ 
และพฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มภายในวทิยาลยัใหส่้งเสริมและเอ้ือใหน้กัศึกษาเกิดการเรียนรู้ท่ีดี มี
ความสุข และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การจดับริการดา้นกายภาพอยา่งครบถว้น โดยเฉพาะในเร่ืองการ
บริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียน เช่น ส่ือเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาห้องสมุดและแหล่งการ
เรียนรู้อ่ืนๆ การบริการดา้นงานทะเบียน การบริการนกัศึกษานานาชาติ เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัจ าเป็นตอ้งมี
สภาพแวดลอ้มและการบริการดา้นกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวติของนกัศึกษา เช่น ส่ิงแวดลอ้มในสถาบนั 
หอพกันกัศึกษา หอ้งเรียน สถานท่ีออกกาลงักาย บริการอนามยั การจดัจาหน่ายอาหาร เป็นตน้  
สูตรการค านวณ : ไม่มี 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีแผนพฒันาสภาพแวดลอ้มของวทิยาลยัใหไ้ดม้าตรฐานอุทยานการศึกษาพยาบาลภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและมีการด าเนินการตามแผน 

2. มีการจดับริการต่าง ๆ ท่ีส่งเสริมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 
2.1 มีการจดัการหรือจดับริการเพื่อใหน้กัศึกษามีเคร่ืองคอ์มพิวเตอร์ใชใ้นอตัราไม่สูงกวา่ ๘ 

FTES ต่อเคร่ือง  
2.2 มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรม

การใชง้านแก่นกัศึกษาทุกปีการศึกษา  
2.3 มีหนงัสือ ต ารา วารสาร ส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษท่ีไดต้ามเกณฑ์

มาตรฐานของสภาการพยาบาล 
2.4 มีหอ้งปฏิบติัการพยาบาลพร้อมวสัดุอุปกรณ์ ส่ือการสอนต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ ทนัสมยั อยู่

ในสภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา 
2.5 มีบริการดา้นกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอนและการพฒันานกัศึกษาอยา่ง

นอ้ยในดา้นหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต  
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2.6 มีบริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ อยา่งนอ้ยในดา้นงานทะเบียนนกัศึกษาผา่น
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามยัและการรักษาพยาบาล การจดัการหรือ
จดับริการดา้นอาหารและสนามกีฬา  

2.7 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภยัของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยา่ง
นอ้ยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบกาจดัของเสีย การจดัการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยัในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ้ 2.1-2.7 ทุกขอ้ไม่ต ่ากวา่ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 และ
การน าผลการประเมินคุณภาพมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการดา้นกายภาพท่ีสนอง
ความตอ้งการของผูรั้บบริการ  

4. อาคารสถานท่ี สะอาด และตกแต่งอยา่งมีคุณค่าทางวฒันธรรม และผา่นเกณฑม์าตรฐานสถานท่ี
เรียนน่าอยู ่

5. มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทศัน์ใหส้วยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  

6. มีพื้นท่ีท่ีเอ้ือและส่งเสริมต่อการจดักิจกรรมและการเรียนรู้ของนกัศึกษา  

7. ระดบัความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มวทิยาลยัของบุคลากรและนกัศึกษาทั้งองคก์ร ไม่ต่ากวา่ 
3.51 จากคะแนนเตม็ 5  
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

   ระดบั 1 มีการด าเนินการ 1 ขอ้ เท่ากบั 1 คะแนน 
 ระดบั 2 มีการด าเนินการ 2-3 ขอ้ เท่ากบั 2 คะแนน 
 ระดบั 3 มีการด าเนินการ 4-5 ขอ้ เท่ากบั 3 คะแนน 

 ระดบั 4 มีการด าเนินการ 6 ขอ้ เท่ากบั 4 คะแนน 
 ระดบั 5 มีการด าเนินการ 7 ขอ้ เท่ากบั 5 คะแนน 
 
เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
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รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

ความส าเร็จในการพฒันาวทิยาลยัสู่อุทยาน
การศึกษาพยาบาลแห่งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ระดบั NA NA NA 

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. รวบรวมขอ้มูลท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการใน
การพัฒนาสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานอุทยานการศึกษา
พยาบาลภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
2. เก็บรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจดับริการของ
นกัศึกษา 
3. เก็บรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มและภูมิทศัน์
ของวทิยาลยัจากนกัศึกษาและบุคลากร 
3. วิธีการจดัเก็บขอ้มูล :  เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มอ านวยการด าเนินการ
สรุปและรวบรวมขอ้มูล แลว้ไปเทียบกบัเกณฑ์การให้คะแนนท่ีก าหนดระดบั
คะแนน 1-5 ส่งกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน กลุ่มยุทธศาสตร์และพฒันา
คุณภาพ ภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2554 

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนพฒันา
สภาพแวดลอ้มของ
วทิยาลยัใหไ้ดม้าตรฐาน
อุทยานการศึกษาพยาบาล
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล    :   รองผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ   เบอร์ติดต่อ: 084-4786161 
หมายเหตุ :  รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั  
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กลยุทธ์ที ่9 เสริมสร้างขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญในการสร้างองค์ความรู้และ 
    นวตักรรมทีโ่ดดเด่น ทีต่อบสนองความต้องการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนและประเทศ 

ตัวช้ีวดัที ่1. จ านวนองค์ความรู้ นวตักรรมทางสุขภาพ 
หน่วยวดั : จ านวน 
น า้หนัก  :   
ค าอธิบาย :  

องค์ความรู้และนวัตกรรม หมายถึง   ผลงานวิชาการ งานวิจยั และนวตักรรมท่ีไดม้าตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับในระดบัชาติหรือนานาชาติ และองคค์วามรู้ท่ีไดเ้ป็นไปเพื่อการพฒันา การบริการดา้นสุขภาพระดบั
ทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ มุ่งสู่การเสริมสร้างศกัยภาพประชาชนในการพึ่งตนเองดา้นสุขภาพอย่างย ัง่ยืน 
การสร้างชุมชนอุดมปัญญาทางสุขภาวะท่ีมีความย ัง่ยืน โดยมีระบบและกลไกการน าองค์ความรู้ไปสู่
หน่วยงานบริการสุขภาพและผลักดัน ก าหนดเป็นนโยบาย และแนวปฏิบติั และสนับสนุนให้วิทยาลัย
วทิยาลยัเป็นคลงัความรู้ และเป็นแหล่งอา้งอิงทางสุขภาพของชุมชน  
สูตรการค านวณ : ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ......หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   จ านวนองคค์วามรู้และนวตักรรมทางสุขภาพ จ านวน 1 เร่ือง เท่ากบั 1 คะแนน 
 จ านวนองคค์วามรู้และนวตักรรมทางสุขภาพ จ านวน 2 เร่ือง เท่ากบั 2 คะแนน 

 จ านวนองคค์วามรู้และนวตักรรมทางสุขภาพ จ านวน 3 เร่ือง เท่ากบั 3 คะแนน 
 จ านวนองคค์วามรู้และนวตักรรมทางสุขภาพ จ านวน 4 เร่ือง เท่ากบั 4 คะแนน 
 จ านวนองคค์วามรู้และนวตักรรมทางสุขภาพ จ านวน 5 เร่ือง เท่ากบั 5 คะแนน 
เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
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รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

องคค์วามรู้ นวตักรรมทางสุขภาพ จ านวน    
 
 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. รวบรวมจ านวนผลงานวชิาการ ผลงานวจิยัและนวตักรรมทางสุขภาพของ

อาจารยท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ในปีงบประมาณ 

2. รวบรวมจ านวนผลงานวชิาการ ผลงานวจิยัและนวตักรรมทางสุขภาพของ

อาจารยท่ี์หน่วยงานบริการดา้นสุขภาพในทอ้งถ่ินและระดบัประเทศน าไปใช้

ในการพฒันาการจดับริการสุขภาพ 

3. วธีิการจดัเก็บขอ้มูล :  เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มวิจยัและบริการ

วชิาการ และกลุ่มอ านวยการรวบรวมจ านวนองคค์วามรู้ นวตักรรมทางสุขภาพ 

แลว้น าผลไปเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดระดบัคะแนน 1-5 ส่งกลุ่ม

งานยทุธศาสตร์และแผน กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ ภายในวนัท่ี 15 

กนัยายน 2554 

ฐานขอ้มูลผลงานวชิาการ 

ผลงานวจิยัและนวตักรรม

กลุ่มงานวจิยัและ

นวตักรรม 

 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล    :   รองผูอ้  านวยการกลุ่มวจิยัและบริการวชิาการ  เบอร์ติดต่อ: 084-6048250 

      รองผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ   เบอร์ติดต่อ: 084-4786161 
หมายเหตุ :  รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั  
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กลยุทธ์ที ่10 ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพสูง 
ตัวช้ีวดัที ่1. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ีค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการต่อการปฏิบัติงาน

ภายหลงัได้รับการพฒันาในระดับมากขึน้ไป 
หน่วยวดั : ร้อยละ 
น า้หนัก  :   
ค าอธิบาย :  
  การพฒันาคนมีความส าคญั ซ่ึงถือเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่าและย ัง่ยนืท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัการ
ลงทุนประเภทอ่ืนๆ ทั้งน้ี เพราะความส าเร็จขององคก์รข้ึนอยูก่บัศกัยภาพของบุคลากร องคก์รใดหากมี
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถสูง มีคุณธรรม จริยธรรม ยอ่มสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
น าพาองคก์รไปสู่ความส าเร็จตามวสิัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์และเป้าหมายท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งย ัง่ยนื องคก์รทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนในยคุปัจจุบนั จึงใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบุคลากรให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง  
บุคลากรสายสนบัสนุน เป็นบุคลากรท่ีส าคญัในการสนบัสนุนใหก้ารขบัเคล่ือนองคก์รด าเนินการไดส้ าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าประสงคข์องวิทยาลยั การพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ จึงนบัเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยผลกัดนัใหก้ารด าเนินงานขององคก์รบรรลุตามวตัถุประสงค ์

บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ขา้ราชการ ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งชัว่คราว และลูกจา้งเหมาของ
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพ
การปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนภายหลงัไดรั้บการพฒันาใน ๔ ประเด็น ไดแ้ก่ 

1. ความพึงพอใจดา้นความรู้  (Knowledge)  ท่ีไดรั้บจากการพฒันา 
2. ความพึงพอใจดา้นทกัษะ  (Skills) ในการปฏิบติังานหลงัจากการพฒันา 
3. ความพึงพอใจดา้นเจตคติ  (Attitude)  ในการปฏิบติังาน 
4. ความพึงพอใจ ดา้นพฤติกรรม( Behavior) และความคิดสร้างสรรค ์ในการปฏิบติังาน 
5. ความพึงพอใจดา้นความรับผดิชอบตามบทบาทหนา้ท่ีในงานท่ีปฏิบติั 
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สูตรการค านวณ 

จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการปฏิบติังานภายหลงัไดรั้บ
การพฒันาในระดบัมากข้ึนไป  X 100 
                                   จ  านวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาทั้งหมด 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ......หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

   จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ต่อการปฏิบติังานภายหลงัไดรั้บการพฒันาในระดบัมากข้ึนไป (>=3.51)  
ร้อยละ 70.00-74.99 

เท่ากบั   1   คะแนน 

   จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ต่อการปฏิบติังานภายหลงัไดรั้บการพฒันาในระดบัมากข้ึนไป (>=3.51)  
ร้อยละ  75.00-79.99 

เท่ากบั   2   คะแนน 

   จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ต่อการปฏิบติังานภายหลงัไดรั้บการพฒันาในระดบัมากข้ึนไป (>=3.51)  
ร้อยละ 80.00-84.99 

เท่ากบั   3   คะแนน 

   จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ต่อการปฏิบติังานภายหลงัไดรั้บการพฒันาในระดบัมากข้ึนไป (>=3.51)  
ร้อยละ 85.00-89.99 

เท่ากบั   4   คะแนน 

   จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ
ต่อการปฏิบติังานภายหลงัไดรั้บการพฒันาในระดบัมากข้ึนไป (>=3.51)  
ร้อยละ 90-100 

เท่ากบั   5   คะแนน 

เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
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รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 
ร้อยละของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการปฏิบติังานภายหลงัไดรั้บการ
พฒันาในระดบัมากข้ึนไป 

ร้อยละ 
 

NA NA NA 

 
 
 แหล่งข้อมูล/วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล:      
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. รวบรวมขอ้มูลจ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีผลการประเมินความพึง

พอใจในระดบัมากข้ึนไป และจ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนทั้งหมดท่ีไดรั้บ

การพฒันา 

2. ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการปฏิบติังานของบุคลากรสาย

สนบัสนุนภายหลงัไดรั้บการพฒันาในระดบัมากข้ึนไปโดยใชแ้บบประเมิน

ความพึงพอใจ 

3. วธีิการจดัเก็บขอ้มูล :  เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มอ านวยการติดตาม

ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการปฏิบติังานของบุคลากรสาย

สนบัสนุนภายหลงัไดรั้บการพฒันาในระดบัมากข้ึนไป เพื่อน ามาค านวณร้อย

ละของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการ

ปฏิบติังานภายหลงัไดรั้บการพฒันาในระดบัมากข้ึนไปเทียบกบัจ านวน

บุคลากรสายสนบัสนุนท่ีไดรั้บการพฒันาทั้งหมด แลว้น าผลค านวณไปเทียบ

กบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดระดบัคะแนน 1-5 ส่งกลุ่มงานยทุธศาสตร์

และแผน กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ ภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 2554 

ฐานขอ้มูลการพฒันา

บุคลากรสายสนบัสนุน 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
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ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล    :      รองผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ   เบอร์ติดต่อ: 084-4786161 
หมายเหตุ :  รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแตล่ะตวัช้ีวดั  

 
กลยุทธ์ที ่11 เพิ่มปริมาณและคุณภาพของก าลังคนทางด้านสุขภาพของชุมชน ด้วยระบบการบูรณาการและ

การด าเนินการเชิงรุก 
ตัวช้ีวดัที ่1. จ านวนของบุคลากรทางสุขภาพทีไ่ด้รับการพัฒนา 
หน่วยวดั : จ านวน 
น า้หนัก  : ……. 
ค าอธิบาย :  
 บุคลากร ทางสุขภาพทีไ่ด้รับการพฒันา   หมายถึง  ผูท่ี้ปฏิบติังานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข เช่น 
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานอนามยั เป็นต้น  รวมทั้ ง 
อาสาสมคัรสาธารณสุข และแกนน าสุขภาพในชุมชนท่ีไดรั้บการพฒันาสมรรถนะทุกหลกัสูตรท่ีผา่นเกณฑ์
การคดัเลือกใหเ้ขา้การพฒันาตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไวแ้ละไดล้งทะเบียน พร้อมเขา้อบรมตามก าหนดเวลาท่ี
วทิยาลยัก าหนดไว ้
สูตรการค านวณ : ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ......หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   จ านวนของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันา จ านวน 250-300คน  เท่ากบั 1   คะแนน 
   จ านวนของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันา จ านวน 301-350 คน  เท่ากบั 2   คะแนน 

   จ านวนของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันา จ านวน 351-400 คน  เท่ากบั 3   คะแนน 
   จ านวนของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันา จ านวน 401-450 คน  เท่ากบั 4   คะแนน 
   จ านวนของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันา จ านวน 451-500 คน เท่ากบั   5   คะแนน 

 
เงื่อนไข :   ไม่นบัจ านวนบุคลากรทางสุขภาพท่ีลาออก เน่ืองจากมีปัญหาดา้นสุขภาพ และเหตุสุตวสิัยอ่ืนๆ ท่ี
เกิดจากตวัผูเ้ขา้อบรมเอง 
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รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

จ านวนของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการ
พฒันา (ไม่รวมการดูแลผูสู้งอาย)ุ 

จ านวน    

แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. รวบรวมจ านวนบุคลากรทางสุขภาพท่ีผา่นการพฒันาทุกหลกัสูตรจาก

วทิยาลยั 

2. ประเมินสมรรถนะผูเ้ขา้อบรมโดยใชแ้บบประเมิน Competency test ของ

บุคลากรทางสุขภาพทุกคนท่ีผา่นการพฒันาทุกหลกัสูตร 

3. วธีิการจดัเก็บขอ้มูล :  เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มงานบริการวชิาการนบั

จ านวนของบุคลากรทางสุขภาพทุกหลกัสูตรท่ีไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยั  

แลว้ไปเทียบกบัเกณฑก์ารให้คะแนนท่ีก าหนดระดบัคะแนน 1-5 ส่งกลุ่มงาน

ยทุธศาสตร์และแผน กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ ภายในวนัท่ี 15 

กนัยายน 2554 

ฐานขอ้มูลการพฒันา

บุคลากรทางสุขภาพ กลุ่ม

งานบริการวชิาการ 

ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล    : รองผูอ้  านวยการกลุ่มวจิยัและบริการวชิาการ  เบอร์ติดต่อ: 084-6048250 
หมายเหตุ :  รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั  
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ตัวช้ีวดัที ่2. ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของบุคลากรทางสุขภาพทีไ่ด้รับการ
พฒันาจากวทิยาลยัในระดับมากขึน้ไป 

หน่วยวดั : ร้อยละ  
น า้หนัก  : ……. 
ค าอธิบาย :  
 บุคลากร ทางสุขภาพทีไ่ด้รับการพฒันา   หมายถึง  ผูท่ี้ปฏิบติังานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข เช่น 
พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานอนามยั เป็นต้น  รวมทั้ ง 
อาสาสมคัรสาธารณสุข และแกนน าสุขภาพในชุมชนท่ีไดรั้บการพฒันาสมรรถนะทุกหลกัสูตรท่ีผา่นเกณฑ์
การคดัเลือกใหเ้ขา้การพฒันาตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้และไดล้งทะเบียน พร้อมเขา้อบรมตามก าหนดเวลาท่ี
วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคามก าหนดไว ้

ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผูรั้บบริการทางสุขภาพ หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงาน
ท่ีมารับบริการจากบุคลากรทางสุขภาพท่ีผา่นการพฒันาจากวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการทางสุขภาพ หรือ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานท่ีมาใชบ้ริการท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการทางสุขภาพของบุคลากร
ทางสุขภาพใน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 

1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการใหบ้ริการ 
2. ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ 
3. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการใหบ้ริการ 
4. ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 

สูตรการค านวณ 

จ านวนบุคลากรทางสุขภาพท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการของบุคลากรทาง
สุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยัในระดบัมากข้ึนไป  X 100 
                                   จ  านวนบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยัทั้งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 5 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

   จ านวนบุคลากรทางสุขภาพท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อ
การใหบ้ริการของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยัใน
ระดบัมากข้ึนไป (>=3.51)  ร้อยละ 70.00-74.99 

เท่ากบั   1   คะแนน 

   จ านวนบุคลากรทางสุขภาพท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อ
การใหบ้ริการของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยัใน
ระดบัมากข้ึนไป (>=3.51)  ร้อยละ 75.00-79.99 

เท่ากบั   2   คะแนน 

   จ านวนบุคลากรทางสุขภาพท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อ
การใหบ้ริการของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยัใน
ระดบัมากข้ึนไป (>=3.51)  ร้อยละ 80.00-84.99 

เท่ากบั   3   คะแนน 

   จ านวนบุคลากรทางสุขภาพท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อ
การใหบ้ริการของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยัใน
ระดบัมากข้ึนไป (>=3.51)  ร้อยละ 85.00-89.99 

เท่ากบั   4   คะแนน 

   จ านวนบุคลากรทางสุขภาพท่ีมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อ
การใหบ้ริการของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยัใน
ระดบัมากข้ึนไป (>=3.51)  ร้อยละ 90-100 

เท่ากบั   5   คะแนน 

เงื่อนไข :   ไม่นบัจ านวนบุคลากรทางสุขภาพท่ีลาออก เน่ืองจากมีปัญหาดา้นสุขภาพและมีเหตุสุดวสิัยอ่ืน ๆ 
เน่ืองจากตวัผูเ้ขา้อบรมเอง 
 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

ความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการ
ใหบ้ริการของบุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บ
การพฒันาจากวทิยาลยัในระดบัมากข้ึนไป 

ร้อยละ    

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 
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วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. รวบรวมขอ้มูลจ านวนบุคลากรทางสุขภาพทุกคนท่ีผา่นการพฒันาทุก

หลกัสูตรของวทิยาลยั 

2. ประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการของบุคลากรทาง

สุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยัทุกคน โดยใชแ้บบประเมินความพึง

พอใจ 

3. วธีิการจดัเก็บขอ้มูล :  เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มงานบริการวชิาการ

ติดตามประเมินความพึงพอใจของผูรั้บบริการท่ีมีต่อคุณภาพของบุคลากรทาง

สุขภาพท่ีผา่นการอบรมจากวิทยาลยั เพื่อน ามาค านวณร้อยละของบุคลากร 

สุขภาพท่ีไดรั้บค่าเฉล่ียความพึงพอใจฯ ในระดบัมากข้ึนไปเทียบกบัจ านวน

บุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันาจากวทิยาลยัทั้งหมด แลว้น าผลค านวณ

ไปเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดระดบัคะแนน 1-5 ส่งกลุ่มงาน 

ฐานขอ้มูลการพฒันา

บุคลากรทางสุขภาพ กลุ่ม

งานบริการวชิาการ 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

ยทุธศาสตร์และแผน กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ ภายในวนัท่ี 15 

กนัยายน 2554 

 

 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล    : รองผูอ้  านวยการกลุ่มวจิยัและบริการวชิาการ  เบอร์ติดต่อ: 084-6048250 
หมายเหตุ :  รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั  
 
ตัวช้ีวดัที ่3. ระดับความส าเร็จของการบริการวชิาการที่เกิดประโยชน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หน่วยวดั : ระดบั 
น า้หนัก  :   
ค าอธิบาย :  
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 การให้บริการวชิากา หมายถึง การท่ีสถาบนัการศึกษาซ่ึงอยูใ่นฐานะท่ีเป็นท่ีพึงของชุมชนหรือสังคม
หรือเป็นแหล่งอา้งอิงทางวิชาการ หรือท าหน้าท่ีใด ๆ ท่ีมีผลต่อการพฒันาชุมชนในด้านวิชาการหรือการ
พฒันาความรู้ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการท่ีมี
ค่าตอบแทนและบริการวชิาการใหเ้ปล่า โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใชพ้ฒันาหรือบูรณาการเขา้
กบัการเรียนการสอนหรือการวจิยั เช่น บทความ ต ารา หนงัสือ รายวชิาหรือหลกัสูตร เป็นตน้ 
 การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการท่ี
สถาบนัจดัข้ึนเพื่อพฒันาชุมชนหรือองคก์รภายนอก และเม่ือด าเนินการแลว้มีผลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีดีข้ึนแก่ชุมชนหรือองคก์รภายนอกในดา้นต่าง ๆ หรือท าให้ชุมชนหรือองคก์รภายนอกสามารถ
พึ่งพาตนเองไดต้ามศกัยภาพของตน 
สูตรการค านวณ : ไม่มี 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองคก์ร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองคก์รมีผูน้ าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
4. ชุมชนหรือองคก์รสร้างกลไกท่ีมีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืน โดยคงอตัลกัษณ์และ

วฒันธรรมของชุมชนหรือองคก์ร 
5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องคก์รมีความเขม้แขง็ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

   ระดบั 1 ปฏิบติัได ้1 ขอ้ เท่ากบั 1 คะแนน 

 ระดบั 2 ปฏิบติัได ้2 ขอ้ เท่ากบั 2 คะแนน 
 ระดบั 3 ปฏิบติัได ้3 ขอ้ เท่ากบั 3 คะแนน 
 ระดบั 4 ปฏิบติัได ้4 ขอ้ เท่ากบั 4 คะแนน 
 ระดบั 5 ปฏิบติัได ้5 ขอ้ เท่ากบั 5 คะแนน 
 
เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
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รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

ความส าเร็จของการบริการวิชาการท่ีเกิด
ประโยชน์และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

ระดบั NA NA NA 

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. รวบรวมแผนและกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน 

สังคม 

2. รวบรวมสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมความ

เขม้แขง็ของชุมชน สังคม 

3. รวบรวมขอ้มูลท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการ โดย
ผูน้ าหรือสมาชิกของชุมชนหรือองคก์รไดเ้รียนรู้และด าเนินกิจกรรมอยา่ง 

รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมหรือ
โครงการของชุมชนหรือ
องคก์รท่ีสร้างประโยชน์
ความเขม้แขง็และคุณค่า
ต่อสังคม 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

ต่อเน่ือง และพฒันาตามอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของชุมชนหรือองคก์ร 
4. วธีิการจดัเก็บขอ้มูล :  เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มงานบริการวชิาการด าเนินการ

รวบรวมขอ้มูล แลว้ไปเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดระดบัคะแนน 1-5 ส่งกลุ่ม

งานยทุธศาสตร์และแผน กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ ภายในวนัท่ี 15 กนัยายน 

2554 

 

 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล    :   รองผูอ้  านวยการกลุ่มวจิยัและบริการวชิาการ  เบอร์ติดต่อ: 084-6048250 
หมายเหตุ :  รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั  
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กลยุทธ์ที่ 12 ปรับระบบบริการวิชาการของวิทยาลัยฯที่เน้นการบริการอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความต้องการ
ของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 13 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การบริการวิชาการด้านสุขภาพที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูง 
ทันสมัย รองรับการขยายตัวของภารกิจสุขภาพในชุมชน  และน าไปสู่การให้บริการวิชาการ
สุขภาพระดับมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที ่14 สร้างองค์ความรู้ใหม่ นวตักรรมด้านสุขภาพทีส่อดคล้องกบัความต้องการของชุมชน และ
จัดการให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาระบบ
บริการสาธารณสุขแก่ชุมชน และประเทศ  

ตัวช้ีวดัที ่1.ระดับความส าเร็จของการพฒันาคลงัความรู้ด้านสุขภาพ 
หน่วยวดั : ระดบั 
น า้หนัก  :   
ค าอธิบาย :  

คลังความรู้ หมายถึง ผลงานวิจยั นวตักรรม องค์ความรู้ของวิทยาลยั  สามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรมในการสร้างความเขม้แข็ง หรือแกปั้ญหาดา้นสุขภาพของทอ้งถ่ิน น าไปสู่การมี
สุขภาวะท่ีดีแก่ทอ้งถ่ิน ชุมชน ประชาชนวิทยาลยัเป็นท่ีพึ่งทางความรู้ และปัญญาทางดา้นสุขภาพแก่ทอ้งถ่ิน 
สถานบริการทางสุขภาพ และทุกภาคส่วน เป็นแหล่งอา้งอิง และเป็นคลงัความรู้ทางสุขภาพ  ดา้นการศึกษา 
การบริการสุขภาพของชุมชน  
สูตรการค านวณ : ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ......หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   ระดบั 1 มีระบบบริหารจดัการองคค์วามรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็น

ท่ียอมรับในระดบัชุมชนและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เท่ากบั 1 คะแนน 

   ระดับ 2 มีระบบบริหารจดัการงานวิจยัและนวตักรรมทางด้านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นท่ียอมรับในระดับชุมชน ระดับภาคและ
ระดบัชาติ 

เท่ากบั 2 คะแนน 

   ระดบั 3 สร้างนกัวจิยัท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตผลงานวิจยั นวตักรรมท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มท่ีเกิด ประโยชน์สุขแก่ชุมชนและประเทศชาติ 
 

เท่ากบั 3 คะแนน 
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   ระดบั 4 มีเทคโนโลยีสารสนเทศการจดัการองค์ความรู้จดัการงานวิจยั และ
นวตักรรมทางดา้นสุขภาพ 

เท่ากบั 4 คะแนน 

   ระดบั 5 มีการเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจยั และนวตักรรมทางด้านสุขภาพ  
รวมทั้งเป็นแหล่งอา้งอิงทุกระดบั 

เท่ากบั 5 คะแนน 

เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

ความส าเร็จของการพฒันาคลงัความรู้     
ดา้นสุขภาพ 

ระดบั 1 2 2 

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. นบัจ านวนผลงานวจิยัและนวตักรรมของอาจารยท่ี์ไดรั้บการเผยแพร่ใน
ปีงบประมาณ 
2. นบัจ านวนผลงานวจิยัและนวตักรรมของอาจารยท่ี์หน่วยงานบริการดา้น
สุขภาพในทอ้งถ่ินและระดบัประเทศน าไปใชใ้นการพฒันาการจดับริการ
สุขภาพ 
3. จ านวนนกัวจิยัท่ีมีความเช่ียวชาญในการผลิตผลงานวจิยัและนวตักรรมการ
ดูแลสุขภาพ 
4. จ านวนผูใ้ชบ้ริการคลงัความรู้ทางวชิาการ ผลงานวิจยัและนวตักรรมในรอบ
ปีงบประมาณ 
6. จ านวนคร้ังของอาจารยท่ี์ใหบ้ริการวิชาการท่ีเก่ียวเน่ืองจากความรู้ ทาง
วชิาการ ผลงานวจิยัและนวตักรรมในรอบปีงบประมาณ 
7. วธีิการจดัเก็บขอ้มูล : เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มวิจยัและบริการวชิาการ
น าผลด าเนินการไปเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดระดบัคะแนน 1-5 
ส่งกลุ่มงานยทุธศาสตร์และแผน กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ ภายใน
วนัท่ี 15 กนัยายน 2554 

ฐานขอ้มูลคลงัความรู้ 
กลุ่มงานวจิยัและ
นวตักรรม 
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ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล    :   รองผูอ้  านวยการกลุ่มวจิยัและบริการวชิาการ  เบอร์ติดต่อ: 084-6048250 
หมายเหตุ :  รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั 
กลยุทธ์ที ่15 ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างชุมชนเป็นห้องเรียนสุขภาพ น าพาชุมชนสู่

การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะทีย่ัง่ยืน  
ตัวช้ีวดัที ่1. ระดับความส าเร็จของการพฒันาศูนย์เรียนรู้สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
หน่วยวดั : ระดบั 
น า้หนัก  :   
ค าอธิบาย :  
 ศูนย์เรียนรู้สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน หมายถึง ศูนยต์น้แบบในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ โดยเป็น
ศูนยก์ารเรียนรู้ วิจยั และพฒันา รวมทั้งใหบ้ริการทางสุขภาพดา้นการดูแลผูสู้งอายท่ีุมุ่งเนน้การส่งเสริมและ
ป้องกนัปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายแุบบองคร์วม โดยไดจ้ดัรูปแบบการบริการท่ีมีเครือข่ายการดูแลแบบ
บูรณาการ และต่อเน่ือง  
สูตรการค านวณ : ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน1 : 

ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- 1 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   ระดบั 1 มีระบบและกลไกในการพฒันาศูนยเ์รียนรู้สุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชน เท่ากบั 1 คะแนน 
   ระดับ 2 มีระบบบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาพผูสู้งอายุในชุมชนท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นท่ียอมรับของชุมชน สังคม 
เท่ากบั 2 คะแนน 

 ระดบั 3 มีการบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกบัการบริการวิชาการดา้นการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุในพื้นท่ี โดยใช้ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพผูสู้งอายุในชุมชนเป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษา  

เท่ากบั 3 คะแนน 

   ระดับ 4 สร้างองค์ความรู้ งานวิจัย นวตักรรมทางสุขภาพด้านการพยาบาล
ผูสู้งอาย ุ

เท่ากบั 4 คะแนน 

 ระดบั 5 สร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือดา้นการดูแลผูสู้งอายุในชุมชน 
และมีการเผยแพร่องค์ความรู้ วิจยั /นวตักรรมทางสุขภาพด้านการพยาบาล
ผูสู้งอายสูุ่สาธารณชน รวมทั้งเป็นแหล่งอา้งอิงทุกระดบั 

เท่ากบั 5 คะแนน 
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เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
 
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

ความส าเร็จของการพฒันาศูนยเ์รียนรู้
สุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชน 

ระดบั NA NA NA 

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 

1. รวบรวมจ านวนผูสู้งอายท่ีุเขา้รับการบริการวชิาการ 

2. รวบรวมจ านวนองคค์วามรู้ วจิยั นวตักรรมทางสุขภาพดา้นการพยาบาล

ผูสู้งอายท่ีุเผยแพร่ในปีงบประมาณ 

3. รวบรวมจ านวนเครือข่ายความร่วมมือดา้นการดูแลผูสู้งอาย ุ

4. รวบรวมจ านวนรายวชิาท่ีมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใชศู้นย์

เรียนรู้สุขภาพผูสู้งอายใุนชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนกัศึกษา 

5. ฐานขอ้มูลครอบคลุม ถูกตอ้ง ทนัสมยัและมีความปลอดภยั 

6. วธีิการจดัเก็บขอ้มูล : เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มวิจยัและบริการวชิาการ

น าผลด าเนินการไปเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดระดบัคะแนน 1-5 

ส่งกลุ่มงานยทุธศาสตร์และแผน กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ ภายใน

วนัท่ี 15 กนัยายน 2554 

ฐานขอ้มูลดา้นผูสู้งอายุ 

 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล    :   รองผูอ้  านวยการกลุ่มวจิยัและบริการวชิาการ  เบอร์ติดต่อ: 084-6048250 
หมายเหตุ :  รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั  
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กลยุทธ์ที่ 16 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุที่เป็นคลัง
ความรู้ ทีพ่ึง่และแหล่งอ้างองิทางด้านการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุของประเทศ 

ตัวช้ีวดัที ่1. ระดับความส าเร็จในการพฒันาศูนย์ความเป็นเลศิด้านการบริการวชิาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
หน่วยวดั : ระดบั 
น า้หนัก  :   
ค าอธิบาย :  
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการวชิาการสุขภาพผู้สูงอายุ หมายถึง ศูนยศึ์กษา วจิยัและพฒันา
รวมทั้งใหบ้ริการวชิาการดา้นสุขภาพผูสู้งอาย ุโดยมุ่งเนน้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัการเจบ็ป่วยหรือ
ปัญหาสุขภาพของผูสู้งอายแุบบองคร์วมดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบนัการศึกษา มีรูปแบบการบริการท่ีมีเครือข่ายการดูแลแบบบูรณาการและ
ต่อเน่ือง สามารถเป็นแหล่งอา้งอิงดา้นวชิาการในการดูแลสุขภาพผูสู้งอายรุะดบัชาติ 
สูตรการค านวณ : ไม่มี 
เกณฑ์การให้คะแนน1 : 

ช่วงการปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ......หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   ระดบั 1 มีระบบและกลไกในการพฒันาศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการบริการ

วชิาการสุขภาพผูสู้งอาย ุ         
เท่ากบั 1 คะแนน 

   ระดบั 2 มีการใหบ้ริการดา้นการบริการวชิาการดา้นผูสู้งอายใุนพื้นท่ี              เท่ากบั 2 คะแนน 

   ระดบั 3 สร้างความรู้ งานวิจยั นวตักรรมทางสุขภาพดา้นการพยาบาลผูสู้งอายุ
แก่บุคลากรในวทิยาลยั เป็นแหล่งแลกเปล่ียนขอ้มูลของผูสู้งอายใุนเขต 12 

เท่ากบั 3 คะแนน 

   ระดบั 4 สร้างและพฒันาเครือข่ายความร่วมมือดา้นการดูแลผูสู้งอายุในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และมีการเผยแพร่องคค์วามรู้ วิจยั /นวตักรรมทางสุขภาพ
ดา้นการพยาบาลผูสู้งอาย ุของส่ิงพิมพ ์เวป็ไซด ์

เท่ากบั 4 คะแนน 

   ระดบั 5  รวบรวมฐานขอ้มูลดา้นผูสู้งอายแุละเป็นแหล่ง เผยแพร่ผลงานวชิาการ 
ผลการวจิยัและนวตักรรมทางสุขภาพของวทิยาลยัไดรั้บการยอมรับในระดบั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เท่ากบั 5 คะแนน 

เงื่อนไข :   (ถา้มี) 
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รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน :  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

ความส าเร็จในการพฒันาศูนยค์วามเป็นเลิศ
ดา้นการบริการวชิาการสุขภาพผูสู้งอายุ 

ระดบั NA NA NA 

 
แหล่งข้อมูล / วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล 

วธีิการจัดเกบ็ข้อมูล แหล่งข้อมูล 
1. นบัจ านวนผูสู้งอายท่ีุเขา้รับการบริการวชิาการ 
2. นบัจ านวนองคค์วามรู้ วิจยั นวตักรรมทางสุขภาพดา้นการพยาบาลผูสู้งอายุ
ท่ีเผยแพร่ 
3. นบัจ านวนเครือข่ายความร่วมมือดา้นการดูแลผูสู้งอายใุนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
4. ฐานขอ้มูลครอบคลุม ถูกตอ้ง ทนัสมยัและมีความปลอดภยั 
5. วธีิการจดัเก็บขอ้มูล : เก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง โดยกลุ่มวิจยัและบริการวชิาการ
น าผลด าเนินการไปเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนท่ีก าหนดระดบัคะแนน 1-5 
ส่งกลุ่มงานยทุธศาสตร์และแผน กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ ภายใน
วนัท่ี 15 กนัยายน 2554 

ฐานขอ้มูลดา้นผูสู้งอายุ 

 
ผู้ก ากบัดูแลตัวช้ีวดั : ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม  เบอร์ติดต่อ: 084-9745319 
ผู้จัดเกบ็ข้อมูล    :   รองผูอ้  านวยการกลุ่มวจิยัและบริการวชิาการ  เบอร์ติดต่อ: 084-6048250 
หมายเหตุ :  รูปแบบการก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละ
ตวัช้ีวดั  
 

 



 
 

ความเช่ือมโยงของกลยุทธ์ ตัวช้ีวดัหลกั พนัธกจิ และแผนงาน/โครงการ 
ล าดับที ่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

๑ ๑. สร้างและพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็น
บณัฑิตท่ีสมบูรณ์ดว้ยวชิาการและ
เป็นนกันกัปฏิบติัการท่ีมีคุณภาพสูง 
เป็นท่ียอมรับ และเช่ือมัน่จาก
ทอ้งถ่ิน ชุมชน ผูใ้ชบ้ณัฑิต และทุก
ภาคส่วน 

๑. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษา
หลกัสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต
ของวทิยาลยัต่อปี 

 ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ  พฒันาอตัลกัษณ์และจิตวญิญาณใน
การใหบ้ริการสุขภาพของบณัฑิต
พยาบาล 

๒. สร้างและพฒันานกัศึกษาให้
เรียนรู้อยา่งมีความสุข มีอตัลกัษณ์ 
และจิตวญิญาณทางการพยาบาล
อยา่งมืออาชีพท่ีเคารพในความเป็น
มนุษยอ์ยา่งเท่าเทียมและมุ่งชุมชน 

    

  ๒. ร้อยละของบณัฑิตท่ีสอบผา่น
ข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพฯ ไดใ้นคร้ังแรก 

    

  ๓. ร้อยละของบณัฑิตท่ีผา่นการ
ประเมินคุณลกัษณะบณัฑิตของ
วทิยาลยัฯ ในระดบัดีข้ึนไป 

    

  ๔. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
ผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อคุณภาพบณัฑิตใน
ระดบัมากข้ึนไป 
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ล าดับที ่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

๒ ๓. พฒันามาตรฐานการจดั
การศึกษาพยาบาลท่ีเนน้ชุมชนของ
วทิยาลยัใหเ้ป็นผูช้ี้น าศาสตร์
ทางการพยาบาลท่ีเนน้ชุมชน
ระดบัประเทศ 

๕. จ านวนองคค์วามรู้หรือ
นวตักรรมดา้นการจดัการเรียน
การสอนท่ีเนน้ชุมชน 

      ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ  พฒันามาตรฐานการจดัการศึกษา
พยาบาลท่ีเนน้ชุมชนของวทิยาลยั 
ใหเ้ป็นผูช้ี้น าศาสตร์ทางการ
พยาบาลท่ีเนน้ชุมชนระดบัประเทศ 

๓ ๔. บูรณาการทรัพยากรร่วมกบัภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศใน
การเพิ่มมูลค่าและประโยชน์จาก
การจดัการศึกษาพยาบาลท่ีเนน้
ชุมชน เพื่อสะทอ้นอตัลกัษณ์
บณัฑิตของวทิยาลยัใหเ้ป็นท่ี
ประจกัษ ์

๖. จ านวนเครือข่ายในการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการ
จดัการศึกษาพยาบาลและการ
พฒันาทางองคค์วามรู้ 

  

๔ ๕. ปรับระบบการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดบัอุดมศึกษาชั้นน าท่ีมีความโดด
เด่นเป็นท่ียอมรับในระดบัประเทศ 

๗. ค่าเฉล่ียผลการประเมินการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาดา้น
การจดัการเรียนการสอนอยูใ่น
ระดบัดีข้ึนไป (ตวับ่งช้ีของ
วทิยาลยัท่ี ๒.๑, ๒.๖ และ ๒.๖.๑ 
) 

      ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ  พฒันาระบบการศึกษาใหมี้ความ
เป็นสากล ไดรั้บความเช่ือมัน่จาก
ทุกภาคส่วน 
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ล าดับที ่ กลยุทธ์ ตัวช้ีวดั พนัธกจิ แผนงานโครงการ 

๕ ๖. พฒันาระบบงานภายในทุกดา้น
ใหมี้ประสิทธิภาพสูง คล่องตวั สู่
อุดมศึกษาในระดบัชั้นน าดว้ยเกณฑ์
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

๘. ระดบัความส าเร็จของการ
พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ (PMQA) 

ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน พฒันาระบบงานภายในของ
วทิยาลยัทุกดา้นใหมี้ประสิทธิภาพ
สูง 

๖ ๗. พฒันาวทิยาลยัใหเ้ป็นองคก์รให้
มีความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมและ
ค่านิยมร่วม น าไปสู่การพึ่งตนเอง
ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

๙. ระดบัความส าเร็จของการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

      ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ  พฒันาวทิยาลยัใหมี้วฒันธรรม
องคก์รท่ีเขม้แขง็และมีความสุข 

๗ ๘. ปรับสภาพแวดลอ้มของวิทยาลยั
สู่มาตรฐานอุทยานการศึกษาการ
พยาบาลแห่งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีน่าอยู ่น่า
เรียนอยา่งมีความสุข 

๑๐. ระดบัความส าเร็จในการ
พฒันาวทิยาลยัสู่อุทยาน
การศึกษาการพยาบาลแห่งภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

      ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพ  
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๘ ๙. เสริมสร้างขีดความสามารถของ
อาจารยใ์หมี้ความเช่ียวชาญในการ
สร้างองคค์วามรู้และนวตักรรมท่ี
โดดเด่นท่ีตอบสนองความตอ้งการ
และแกปั้ญหาดา้นสุขภาพของ
ชุมชนและประเทศ 

๑๑. จ านวนองคค์วามรู้ 
นวตักรรมทางสุขภาพของ
อาจารย ์ 

บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม พฒันาสมรรถนะบุคลากรใหมี้
ประสิทธิภาพสูง 

๙ ๑๐. ยกระดบัขีดความสามารถของ
บุคลากรสายสนบัสนุนใหมี้
ประสิทธิภาพสูง 

๑๒. ร้อยละของบุคลากรสาย
สนบัสนุนท่ีมีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการ
ปฏิบติังานภายหลงัไดรั้บการ
พฒันาในระดบัมากข้ึนไป 

    

๑๐ ๑๑. เพิ่มปริมาณและคุณภาพของ
ก าลงัคนทางดา้นสุขภาพของชุมชน
ดว้ยระบบการบูรณาการและการ
ด าเนินการเชิงรุก 

๑๓. จ านวนของบุคลากรทาง
สุขภาพท่ีไดรั้บการพฒันา (รวม
ทั้งหมด) 

บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม พฒันาก าลงัคนทางสุขภาพของ
ชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์
ของวทิยาลยั และรองรับปัญหา
และความตอ้งการทางสุขภาพของ
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนและทุกภาคส่วน 
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    ๑๔. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการต่อการใหบ้ริการของ
บุคลากรทางสุขภาพท่ีไดรั้บการ
พฒันาจากวทิยาลยัในระดบัมาก
ข้ึนไป 

  

 
    ๑๕. ระดบัความส าเร็จของการ

บริการวชิาการท่ีเกิดประโยชน์
และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

  

๑๑ ๑๒. ปรับระบบบริการวชิาการของ
วทิยาลยัท่ีเนน้การบริการอยา่ง
ทัว่ถึงและเขา้ถึงความตอ้งการของ
ชุมชน 

๑๖. ระดบัความส าเร็จของการ
พฒันาคลงัความรู้ดา้นสุขภาพ 

บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม สร้างและพฒันาระบบบริการ
วชิาการท่ีครบวงจร ทนัสมยั เป็น
ศูนยก์ลางแห่งความเป็นเลิศของ
ภาคตะวนัออกฉียงเหนือ 
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๑๓. พฒันาระบบการบริหารจดัการ 
การบริการวชิาการดา้นสุขภาพท่ี
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพสูง 
ทนัสมยั รองรับการขยายตวัของ
ภารกิจสุขภาพในชุมชน และ
น าไปสู่การใหบ้ริการวชิาการ
สุขภาพระดบัมืออาชีพ 

 

  

 

๑๔. สร้างองคค์วามรู้ใหม่ 
นวตักรรมดา้นสุขภาพท่ีสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของชุมชน และ
จดัการใหไ้ดรั้บการยอมรับใน
ระดบัชาติ นานาชาติ และเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาระบบ
บริการสาธารณสุขแก่ชุมชนและ
ประเทศ 

วจิยัและพฒันาองคค์วามรู้ดา้นการศึกษาและ
สุขภาพ 

พฒันาคลงัความรู้และนวตักรรม
ทางสุขภาพสู่ความเป็นเลิศในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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๑๒ ๑๕. ส่งเสริมความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการสร้างชุมชนเป็น
หอ้งเรียนสุขภาพ น าพาชุมชนสู่การ
เป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะ
ท่ีย ัง่ยนื 

๑๗. ระดบัความส าเร็จของการ
พฒันาศูนยเ์รียนรู้สุขภาพ
ผูสู้งอายใุนชุมชน 

บริการวชิาการดา้นสุขภาพแก่สังคม สร้างและพฒันาหอ้งเรียนสุขภาพ
ชุมชนตน้แบบสุขภาวะในการดูแล
ผูสู้งอาย ุ

๑๓ ๑๖. พฒันาวทิยาลยัใหเ้ป็นศูนย์
ความเป็นเลิศดา้นการบริการ
วชิาการสุขภาพผูสู้งอายท่ีุเป็นคลงั
ความรู้ ท่ีพึ่งและแหล่งอา้งอิง
ทางดา้นการจดัการสุขภาพผูสู้งอายุ
ของประเทศ 

๑๘. ระดบัความส าเร็จของการ
พฒันาศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการ
บริการวชิาการผูสู้งอายุ 

  จดัตั้งศูนยค์วามเป็นเลิศบริการ
วชิาการดา้นผูสู้งอายุ 

 
 
 
 
 

           



 
 

 
ท าเนียบผู้บริหารวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 

  
 
1. ดร.นฤมล   เอนกวทิย ์    ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ 
2. ดร. จิราพร วรวงศ ์  ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ  

รองผูอ้  านวยการกลุ่มวชิาการ 
3. นางสุจิมา ติลการยทรัพย ์ ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ  

รองผูอ้  านวยการกลุ่มวจิยัและบริการวชิาการ 
4. นางภรรวษา จนัทศิลป์ ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ  

รองผูอ้  านวยการกลุ่มอ านวยการ 
5. นางศิราณี   อ่ิมน ้าขาว ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ  

รองผูอ้  านวยการกลุ่มกิจการนกัศึกษา 
6. นางแจ่มจนัทร์   รีละชาติ ต าแหน่ง พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ  

              รองผูอ้  านวยการกลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันา    
              คุณภาพ 

..................................................................... 
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ค าสั่งวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม       

ที ่                    /๒๕๕๓ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 

……………………………………………………………….. 
 
  ดว้ยวิทยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม จะด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบติังานและ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติการจัดท าแผนบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละด าเนินเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดงัน้ี 

๑. ดร.นฤมล  เอนกวทิย ์ ผูอ้  านวยการฯ       ประธานกรรมการ 
๒. ดร.จิราพร  วรวงศ ์  รอง ผอก.กลุ่มวชิาการ       กรรมการ 
๓. นางสุจิมา  ติลการยทรัพย ์ รอง ผอก.กลุ่มวจิยัและบริการวชิาการ      กรรมการ 
๔. นางภรรวษา  จนัทศิลป์ รอง ผอก.กลุ่มอ านวยการ        กรรมการ 
๕. นางแจ่มจนัทร์ รีละชาติ  รอง ผอก.กลุ่มยทุธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ  กรรมการ 
๖.นางศิราณี  อ่ิมน ้าขาว รอง ผอก.กลุ่มกิจการนกัศึกษา       กรรมการ 
๗. นางสาวสิวาพร พานเมือง พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๘. นางเนาวรัตน์  สุขณะล ้า พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
๙. นางสาวณฐพร  ค าศิริรักษ ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
๑๐. นางสาวประภสัสร วงษศ์รี  พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
๑๑. นางขนิษฐา  เจริญพนัธ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
๑๒. นางอรุณี  ศรีสุยิง่  พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
๑๓. นางจีระวรรณ ศรีจนัทร์ไชย พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
๑๔. นางสาวนุชนาถ บุญมาศ  พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๑๕. นางทกัษิณาร์ ไกรราช  พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
๑๖. นางจารุณี  อินทฤทธิ  พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
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๑๗. นายกิตติศกัดิ  ไกรจนัทร์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๑๘. นายเรณุวฒัน์ โคตรพฒัน์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๑๙. นางอจัฉรา  มีนาสันติรักษ ์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
๒๐. นางสาวสาคร อินโท่โล่ พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
๒๑. นายผดุงศิษฎ ์ ช านาญบริรักษ ์   พยาบาลวชิาชีพช านาญการ                              กรรมการ 
๒๒. นางสาวธีรภทัร นวลแกว้ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ       กรรมการ 
๒๓. นางมลฤดี  แสนจนัทร์ พยาบาลวชิาชีพช านาญการ       กรรมการ 
๒๔. นางสาวปราณี ค าศิริรักษ ์ พยาบาลวชิาชีพ         กรรมการ 
๒๕. นางเล่ียมทอง โคตรพฒัน์ นกัจดัการงานบริหารงานทัว่ไปช านาญการ     กรรมการ 
๒๖. นางสาวศรีจนัทร์ ทองโรจน์ บรรณารักษช์ านาญการ        กรรมการ 
๒๗. นางสาวรุ่งทิวา      วรโชติ  พยาบาลวชิาชีพ         กรรมการ 
๒๘.  นางสาวศิริภรณ์   พิมพบ์ูลย ์  นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี ๓      กรรมการ 
๒๙. นายวสันต ์   ศรีแดน   นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี ๓      กรรมการ 
๓๐. นายพยงุศกัดิ     อ าภวา    นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี ๓      กรรมการ 
๓๑. นายจกัรพงษ ์   ดาวธุ  นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี ๓      กรรมการ 
๓๒. นายสุทธินนท ์ เสนารินทร์  นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี ๑       กรรมการ
๓๓. นางสาวกรกนัยา  ไหลหาโคตร นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี  ๓      กรรมการ  
๓๔. นางสาวภทัรรินทร์  ศรีนอ  นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี  ๓      กรรมการ  

๓๕. นางสาวทศันีย ์  ค าเบา้เมือง นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี  ๓      กรรมการ   
๓๖. นายอดิศกัดิ   สีดา   นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี  ๒      กรรมการ   
๓๗. นางสาวจิดาภา  สมนึกธนโชติ นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี  ๑      กรรมการ   
๓๘.  นางสาวประทุมทอง   ทองน า นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี ๓      กรรมการ 

   ๓๙. นางสาววรารัตน์  ทิพยอุ์ทยั  นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี ๒      กรรมการ 
๔๐. นางสาวรุ่งฤดี  สาผม   นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี ๒      กรรมการ 
๔๑. นางสาวปริศนา  ปัญโยวฒัน์  นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี ๓      กรรมการ 
๔๒. นางสาวนรรธพร  มีมา  นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี ๓      กรรมการ 

     ๔๓. นางสาวศรัณยา  ชุมพล  นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี ๒      กรรมการ 
๔๔. นางสาวสุกญัญา  ประวนันะถา นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั้นปีท่ี ๒      กรรมการ 
๔๕. นายเทวญั  อุปแสน   นกัพฒันาทรัพยากรบุคคล       กรรมการ 
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๔๖. นางสมจิตร  นอ้ยอาษา  พนกังานพิมพดี์ด         กรรมการ 
๔๗. นางสาวอรสุดา  ชุนบุญมา  นกัวชิาการศึกษา         กรรมการ 
๔๘. นางสาววมิลมาศ  แกว้สีขาว  เจา้พนกังานธุรการ        กรรมการ 
๔๙. นางสาวพวงแกว้ สาระโภค พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขาฯ 
๕๐. นายชาลี ศิริพิทกัษช์ยั พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ       กรรมการและผูช่้วยเลขาฯ 
๕๑. นางปริศนา  อุปแสน  เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
๕๒. นางสาวปทิตตา นะตะ  เจา้หนา้ท่ีธุรการ  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์ความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จงัหวดั  กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาม ๑๕ ปี แผนพฒันาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ฉบบัท่ี ๑๐ จุดเนน้ของกลุ่มสถาบนั รวมทั้งเช่ือมโยง
กบัปรัชญาหรือปณิธานของวิทยาลยั ยุทธศาสตร์ของสถาบนัพระบรมราชชนก นโยบายของวิทยาลยั และ 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  
 ๒. วเิคราะห์จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และภยัคุกคาม เพื่อน ามาสู่การก าหนดแผน  
 ๓. จดัท าแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติังาน ใหค้รอบคลุมทุกพนัธกิจ 
 ๔. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงตวัช้ีวดัหลกั และค่าเป้าหมายของแต่ละตวัช้ีวดั 
 ๕. จดัท าแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
  
        ทั้งน้ี  ตั้งแต่วนัท่ี                  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 
           (นางนฤมล   เอนกวทิย)์ 
          ผูอ้  านวยการวทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม 
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   คณะกรรมบริหารวทิยาลยัลงนามให้ความเห็นชอบ 
  
 

ล าดับ รายนามคณะกรรมการบริหารวทิยาลยั ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 ดร.นฤมล   เอนกวทิย ์    ประธานกรรมการ  
2 ดร. จิราพร วรวงศ ์ กรรมการ  
3 นางสุจิมา ติลการยทรัพย ์ กรรมการ  
4 นางภรรวษา จนัทศิลป์ กรรมการ  
5 นางศิราณี   อ่ิมน ้าขาว กรรมการ  
6 นางแจ่มจนัทร์   รีละชาติ กรรมการ  
7 นางสาวประภสัสร  วงษศ์รี กรรมการ  
8 นางสาวณฐพร   ค  าศิริรักษ ์ กรรมการ  
9 นางเนาวรัตน์  สุขณะล ้า กรรมการ  

10 นางสาวนุชนาถ  บุญมาศ กรรมการ  
11 นางจีระวรรณ   ศรีจนัทร์ไชย กรรมการ  
12 นางสาวสิวาพร   พานเมือง กรรมการ  
13 นางสาวสาคร   อินโท่โล่ กรรมการ  
14 นางพิศมยั  ประทุมสังข ์ กรรมการ  
15 นางเล่ียมทอง  โคตรพฒัน์ กรรมการและเลขานุการ  

 
 
           ลงลายมือช่ือเห็นชอบต่อแผนยุทธศาสตร์วทิยาลยัพยาบาลศรีมหาสารคาม (พ.ศ. 2554-2558) 

เมื่อวนัที ่      กนัยายน  พ.ศ. 2553 
 
 

 
 


