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นโยบายวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
  ๑.การน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมา 

ใช้ในการพัฒนางานให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
 ๒.การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๓.พัฒนางานทุกพันธกิจให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัยและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
 ๔.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือการท างานและการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ๕.ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและบูรณาการการท างานร่วมกันทุกกลุ่ม/งาน/ทุกพันธกิจ 
 ๖.พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของวิทยาลัยละพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในการท างานที่มีคุณภาพ 
 ๗.พัฒนาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) มีการจัดการความรู้ทุกพันธกิจและพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ๘.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็งท่ีมีความรัก ความสามัคคี เอ้ืออาทรกันและสอดคล้องกับ
ค่านิยมร่วม “คิดดี พูดดี ท าดี ชีวีมีสุข” 
 ๙.พัฒนาความร่วมมือในการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ 
ของวิทยาลัย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน/สังคม 
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      บทสรุปผู้บริหาร 
 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้ร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพ่ือใช้เป็น

เข็มทิศน าทางสู่ความส าเร็จของวิทยาลัยในอนาคต โดยได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย  
ประกอบด้วย ๕จุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

๑.พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นอุดมศึกษาชั้นน า เป็นต้นแบบการศึกษาด้านการพยาบาลที่มุ่งชุมชนของประเทศ 
๒.สร้างและพัฒนาบัณฑิตและบุคคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพสูง มีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นทางวิชาการ

และการปฏิบัติการพยาบาล  
๓.ทุกภาคส่วนให้การยอมรับและเชื่อม่ันในคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต 
๔.พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง (องค์กรแห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง บุคลากรมี

ความสุข วิทยาลัยทันสมัย)มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล 
๕.วิทยาลัยสามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพเพ่ือสนองความต้องการของชุมชนและมี

ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ มีความพร้อมในการเป็นคลังความรู้และแหล่งอ้างอิงทางสุขภาพของชุมชน 
ทั้งนี้ จุดยืนทั้ง ๕ข้อจะเป็นวาระหลักในการพัฒนาองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ประกอบด้วย  
วิสัยทัศน์  (Vision)เป็นองค์กรทีเ่ข้มแข็ง และเป็นต้นแบบอุดมศึกษาชั้นน าด้านการพยาบาล  มุ่งสร้าง

บัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม เป็นคลังความรู้ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ 
พันธกิจ (Mission) วิทยาลัยได้ก าหนดพันธกิจ ๔ พันธกิจ ดังนี้ 
 ๑. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  

๒. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสุขภาพ 
๓. บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคมและ 
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)ประกอบด้วย  ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ๑. การผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อรองรับระบบสุขภาพของชุมชน   

๒. การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะแก่ก าลังคนด้านสุขภาพของชุมชน 
๓. การสร้างผลงานวิชาการ  องค์ความรู้  นวัตกรรมสุขภาพและให้บริการวิชาการ 

ด้านสุขภาพแก่ชุมชน 
๔. การพัฒนาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 

ชั้นน า 
 
 
 
 
 



ค 

 

เป้าประสงค์ (Goal)  แบ่งเป็น  ๓  เป้าประสงค์หลัก ดังนี้ 
๑. ผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชน 
ภารกิจของกระทรวง และสถานการณ์ทางสุขภาพของประเทศ 
๒. บุคลากรทางสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัยมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับความต้องการทาง
สุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง  
๓. วิทยาลัยเป็นคลังความรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการสุขภาพ สามารถน าความรู้มาสร้างมูลค่าเพ่ิมที่เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชน น าพาชุมชนสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน  

ผลผลิต วิทยาลัยได้ก าหนดผลผลิตแต่ละปีไว้ ๓ ผลผลิตได้แก่ 
๑. มีนักศึกษาใหม่ และผู้จบการศึกษาตามเป้าหมายแผนการพัฒนาประจ าปี 
๒. บุคลากรด้านสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีจ านวน และศักยภาพที่สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวง 

และสถานการณ์สุขภาพในพ้ืนที่ 
           ๓. มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางสุขภาพเพ่ือการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน   

 
กลยุทธ์ประกอบด้วย ๑๒ กลยุทธ์ ดังนี้ 

๑.พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น เป็นที่ยอมรับ และเชื่อมั่น
จากสังคม ประชาคมอาเซียน  

๒.พัฒนาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเอกลักษณ์ของ
วิทยาลัยและมีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุดมศึกษาชั้นน า 

๓.พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการที่มคีุณภาพสูง  
๔.พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรแห่งความสุข  
๕.ยกระดับวิทยาลัย เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในระดับสากล ( HPO)  
๖.ยกระดับและเสริมสร้างขีดความสามารถของอาจารย์ให้มี ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะสูงใน

การปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน   
๗.เร่งรัดการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีคุณภาพและน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  
๘.บุคลากรทางสุขภาพที่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพ  สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความต้องการ

ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ  
          ๙.พัฒนาระบบการบริการวิชาการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงในการให้การบริการวิชาการ

ทางสุขภาพที่ครบวงจร ทันสมัยสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 
๑๐.พัฒนาคลังความรู้และนวตกรรมทางสุขภาพ 
๑๑.พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ (Excellence center) ให้ได้

มาตรฐานและส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
๑๒.ส่งเสริมการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพันธกิจ 

อ่ืน  
 



ง 
 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการแปลงแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ไปสู่การปฏิบัติ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการ
บริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและ
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ก าหนดโครงการเร่งด่วน (Flagship) ที่
ส าคัญ เร่งด่วน เพ่ือเป็นวาระในการพัฒนาเพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จ านวน  ๕ โครงการ  ได้แก่ 
 ๑.  โครงการสร้างและพัฒนาให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพสูงและมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่น 

๒.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสอบข้ึนทะเบียนประกอบวิชาชีพฯ 
   ๓.  โครงการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
          ๔.  โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านผู้สูงอายุ  
          ๕.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่การเป็นวิทยาลัยอัจฉริยะ 
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ค าน า  
 
แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ จัดท าขึ้นโดยการมีส่วนร่วมของ

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

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
สถาบันพระบรมราชชนก  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล 
คณะกรรมการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามจึงเห็นควรปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ .ศ. 
๒๕๕๔-๒๕๕๘ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสถาบันต่อไป 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ยิ่งส าหรับบุคลากร นักศึกษา
และผู้สนใจสามารถน าไปสู่การพัฒนาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ และ
กรรมการบริหารวิทยาลัยทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ยิ่ง 

 

 
            (นางนฤมล   เอนกวิทย์) 

          ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
                             ตุลาคม  ๒๕๕๕ 
 
 

 
 
 
 
 
 



ฉ 

 

สารบัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 

 

เรื่อง หน้า 
 
นโยบายวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

 
ก 

บทสรุปผู้บริหาร ข 
ค าน า จ 
บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการณ์ทั่วไป ๑ 
บทที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑๘ 
บทที่ ๓ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ๔๓ 
บทที่ ๔ ระบบการติดตาม และประเมินผลของแผนยุทธศาสตร์ ๗๐ 

 
ภาคผนวก ๗๓ 
ภาคผนวก ก. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับนโยบาย คณะกรรมการ  
                 บริหารวิทยาลัยปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแผนอุดมศึกษา 
                 ระยะยาว๑๕ ป ีฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑– ๒๕๖๕)  และแผนพัฒนา 
                 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕– ๒๕๕๙) 

๘๔ 
     

ภาคผนวก ข. ท าเนียบผู้บริหาร ๗๗ 
ภาคผนวก ค. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ  
                 แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

๗๘ 



๑ 
 

บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการณ์ทั่วไป 
 

  

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานชื่อ  “วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม”  เมื่อวันที่  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ และ
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเมื่อวันที่ 
๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ และเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามในวันที่ ๒๓
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๙ ไร่  ๙๘ ตารางวา  แบ่งเป็น ๒แห่ง  คือ  
แห่งที่ ๑ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ หรือเรียกว่า “วศม. ๑” มีเนื้อที่ ๓๐ไร่ ตั้งอยู่เลขท่ี ๕๐ ถนน
ผดุงวิถี   ต าบลตลาด  อ าเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โดยได้รับบริจาคที่ดินจาก  นางเหรียญ พุทธัสสะ  
จ านวน ๒๐ ไร่  และซื้อเพิ่มอีก ๑๐ ไร่   เริ่มด าเนินงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ และการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ   เมื่อวันที่   ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๒๖ เป็นวิทยาลัยอันดับที่   ๒๑ สังกัดสถาบันพระ
บรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข    การก่อสร้างวิทยาลัยพยาบาลแห่งนี้ เป็น
โครงการศึกษาพยาบาลที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทย ทั้งด้านวิชาการและความ
ช่วยเหลือแบบให้เปล่า ซึ่งประกอบด้วยอาคาร สนามกีฬารวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้วิทยาลัยสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ  
  แห่งที่ ๒ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ หรือเรียกว่า“วศม.๒”  มีเนื้อที่ ๒๙ไร่ ๙๘
ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่  ๑๐ ถนนผดุงวิถี ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยราชพัสดุจังหวัด
ได้มอบที่ดินในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เพ่ือเป็นสถานที่ก่อสร้างบ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ปัจจุบันมีบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ ๒ หลัง อาคารที่พักอาจารย์ ๓ชั้น ๒๐ห้อง ๒หลัง อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา ๕ ชั้น ๑ หลัง 
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒ อยู่ห่างจากวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๑ ประมาณ ๒ กิโลเมตร  
ทางไปอ าเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 
องค์กรบริหารสูงสุด 

  วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุด
โดยมีผู้อ านวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด 
  คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย  มีอ านาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
วิทยาลัย ให้ครอบคลุมทั้งในด้านนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การเงินและทรัพย์สิน และการบริหารบุคคล โดยใช้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ของวิทยาลัยเพ่ือ
บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยต่อไป 

๑.๑ ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 

๑.๒ โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 



๒ 
 

  การแบ่งส่วนงาน 
  วิทยาลัยมีการแบ่งส่วนงาน ออกเป็น  ๕  กลุ่ม และ ๑ ศูนย์ความเป็นเลิศ  ดังนี้ 
  ๑) กลุ่มอ านวยการ มี ๒ กลุ่มงาน คือ 
   ๑.๑ ) กลุ่มงานบริหารทั่วไปแบ่งเป็น ๙ งาน ดังนี้ 
    ๑.๑.๑ งานธุรการ งานสารบรรณ และงานท าส าเนาเอกสาร 
    ๑.๑.๒ งานการเงินและบัญชี 
    ๑.๑.๓ งานพัสดุ 
    ๑.๑.๔ งานซ่อมบ ารุง 
    ๑.๑.๕ งานการเจ้าหน้าที่ 
    ๑.๑.๖ งานอาคารสถานที ่
    ๑.๑.๗ งานสิ่งแวดล้อม 
    ๑.๑.๘ งานรักษาความปลอดภัย 
    ๑.๑.๙ งานยานพาหนะ 
   ๑.๒)  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล งานเลขานุการและประชาสัมพันธ์แบ่งเป็น  
๒ งานได้แก่  
    ๑.๒.๑ งานทรัพยากรบุคคล 
    ๑.๒.๒ งานเลขานุการและประชาสัมพันธ์ภายใน  
  ๒) กลุ่มวิชาการ  มี ๓ กลุ่มงาน  คือ 
   ๒.๑) กลุ่มงานผลิตบุคลากรสาธารณสุข มี ๖ กลุ่มวิชาและ ๒ งานได้แก่ 

 ๒.๑.๑  กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ที่มีปัญหาทางจิต 
 ๒.๑.๒  กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
 ๒.๑.๓  กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 
 ๒.๑.๔  กลุ่มวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 
 ๒.๑.๕  กลุ่มวิชาบริหารและพ้ืนฐานการพยาบาล 
 ๒.๑.๖  กลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปและพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 ๒.๑.๗  งานอาจารย์ประจ าชั้น 
 ๒.๑.๘ งานห้องปฏิบัติการ 
๒.๒) กลุ่มงานทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา 
๒.๓) กลุ่มงานวิทยบริการ 

  ๓) กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ มี ๒ กลุ่มงาน  คือ 
   ๓.๑) กลุ่มงานบริการวิชาการ 

๓.๒) กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม 
  ๔) กลุ่มกิจการนักศึกษา  มี ๒ กลุ่มงานคือ 
   ๔.๑) กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๔.๒) กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 
 



๓ 
 

  ๕) กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ  มี  ๓ กลุ่มงาน  คือ 
   ๕.๑) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
   ๕.๒) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
   ๕.๓) กลุ่มงานประกันและพัฒนาคุณภาพ 
  ๖) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ 
 
บทบาทหน้าที่ของวิทยาลัย  

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

 
 

  



๔ 
 

      โครงสร้างการบริหาร และสายบังคับบัญชา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 

                  
       
 
 
                 
            
               
        กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 
                        
        ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        
 
 
 
 
 
 
 
      ฝ่ายบรษาและ

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-งานธุรการ/งานสารบรรณ และ
งานท าส าเนาเอกสาร 
-งานการเงินและบัญชี 
-งานพัสดุ 
-งานซ่อมบ ารุง 
-งานการเจ้าหน้าท่ี 
-งานอาคารสถานท่ี 
-งานส่ิงแวดล้อม 
-งานรักษาความปลอดภัย 
-งานยานพาหนะ 
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
งานเลขาฯ และประชาสัมพันธ์ 
-งานทรัพยากรบุคคล 
-งานเลขาและประชาสัมพันธ์ 
-งานพัฒนาบุคลากรภายใน 

รองผอก.กลุ่มอ านวยการ 
 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
 
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลย ี
สารสนเทศและฐานข้อมลู 
 
หัวหน้ากลุ่มงานประกันและ 
พัฒนาคุณภาพ 

รองผอก.กลุ่มยุทธศาสตร์ 
และพัฒนาคุณภาพ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ 
 
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและ
นวัตกรรม 

รองผอก.กลุ่มวิจัย 
และบริการวิชาการ 

 

กลุ่มงานผลิตบุคลากร 
สาธารณสุข 
 
หัวหน้ากลุ่มวิชา ๖ กลุ่ม 
 
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน  
วัดและประมวลผลการศึกษา 
 
กลุ่มงานวิทยบริการ 
 
     
  

รองผอก.กลุ่มวิชาการ 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
นักศึกษาและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ
นักศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์ 
       

รองผอก.กลุ่มกิจการ
นักศึกษา 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการผู้สูงอายุ 



๕ 
 

๑.๓ บุคลากรของวิทยาลัย  
๑.๓.๑ จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

       วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น ๑๑๖ คน  ดังนี้ 
ล าดับ ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 

๑. อาจารย์ (รวม อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราว) ๖๙ ๕๙.๔๘ 
๒. ข้าราชการสายสนับสนุน ๖ ๕.๑๗ 
๓. ลูกจ้างประจ า ๒๐ ๑๗.๒๔ 
๔. ลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ ๒๑ ๑๘.๑๐ 

 รวม ๑๑๖ ๑๐๐.๐๐ 
 

๑.๓.๒ จ านวนอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

ล าดับ ประเภท จ านวน (คน) 
๑. อาจารย์ปฏิบัติงานจริง ๕๘ 
๒. อาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาเอก ๗ 
๓. อาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาโท ๓ 
๔. ไปช่วยราชการ ๑ 
 อาจารย์ประจ าทั้งหมด (รวม อาจารย์ลูกจ้างชั่วคราว) ๖๙ 

  

๑.๓.๓ วุฒิการศึกษาอาจารย์ 

ล าดับ ประเภท จ านวน (คน) 
๑. ระดับปริญญาเอก ๖ 
๒. ระดับปริญญาโท ๔๐ 
๓. ระดับปริญญาตรี ๒๓ 
 รวม ๖๙ 

สัดส่วนอาจารย์ปริญญาเอก : โท : ตรี = ๐.๘๗: ๕.๘๐ : ๓.๓๓ 
      

 หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

 
๑.๔  หลักสูตรที่เปิดสอน 
 ๑) จ านวนหลักสูตร 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรที่เปิดสอน มี จ านวน ๑ หลักสูตร คือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
แต่ใช้เอกสารหลักสูตร ๒ ฉบับ คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ และหลักสูตรพยาบาล 
ศาสตรบัณฑิตปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒)   โครงสร้างหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. ๒๕๕๒ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๔  หน่วยกิต ส่วนประกอบของหลักสูตร ๔ ปี  
มีหมวดวิชาดังนี้ 
   ๑) หมวดวิชาพ้ืนฐานทั่วไป  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๓๓  หน่วยกิต 
   ๓) หมวดวิชาชีพการพยาบาล  ๗๕  หน่วยกิต 
   ๔) หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖  หน่วยกิต 

๓) โครงสร้างหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ๑๔๔  หน่วยกิต ส่วนประกอบของหลักสูตร  ๔ ปี  
มีหมวดวิชาดังนี้ 
   ๑) หมวดวิชาพ้ืนฐานทั่วไป  ๓๐  หน่วยกิต 
   ๒) หมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ๒๙  หน่วยกิต 
   ๓) หมวดวิชาชีพการพยาบาล  ๗๙  หน่วยกิต 
   ๔) หมวดวิชาเลือกเสรี     ๖  หน่วยกิต 
 
๑.๕ จ านวนนักศึกษาของวิทยาลัย 

๑.๕.๑ จ านวนนักศึกษาแต่ละหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 หลักสูตร/ชั้นปี  ชาย หญิง รวม 
ชั้นปี  ๑  รุ่นที่  ๓๐ ๒๙ ๑๕๒ ๑๘๑ 
 ชั้นปี  ๒ รุ่นที่ ๒๙ ๑๑ ๗๗ ๘๘ 
ชั้นปี  ๓  รุ่นที่  ๒๘ ๑๒ ๔๕ ๕๗ 
ชั้นปี  ๔ รุ่นที่ ๒๗ ๙ ๑๐๔ ๑๑๓ 

รวม ๖๑ ๓๗๘ ๔๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 



 ๗ 

 
๑.๕.๒ อัตราส่วนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานต่อนักศึกษาปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 
 

รายการ จ านวน  
๑. จ านวนนักศึกษา ๔๓๙ คน 
๒. จ านวนอาจารย์ประจ า ๖๙  คน 
๓. จ านวนอาจารย์ปฏิบัติงานจริง ๕๘ คน 
๔. ค่า FTES ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๔๓๕.๙๒ 
๕.อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา ๑:๗.๕๗ 
๖.อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ปฏิบัติงานจริงทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา ๑:๖.๓๖ 
๗.อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า  ๑:๗.๕๒ 
๘.อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ปฏิบัติงานจริงทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ๑:๖.๓๒ 
 
๑.๖  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัย  มี ๙ ข้อ ดังนี้ 

  ๑. มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล 
  ๒. มีทัศนคติท่ีดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล 
  ๓. ตระหนักและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและ มี
ความสุข 
  ๔. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่           
สื่อสารได้ 
  ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 
  ๖. มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
  ๗. มีภาวะผู้น าและสามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๘. วิจัยและน าผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 
  ๙. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
๑.๗  งบประมาณรายรับและรายจ่าย  
        ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕) วิทยาลัยมีรายรับจากเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ และมีรายจ่าย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘ 

หมวดรายจ่าย รับ จ่าย คงเหลือ 
๑.รายได้สถานศึกษา ๔๙,๘๓๓,๕๓๕.๖๔ ๑๔,๗๖๒,๙๔๖.๖๘ ๓๕,๐๗๐,๔๐๖.๙๖ 
๒.เงินงบประมาณ    
-งบบุคลากร ๒๗,๗๕๕,๕๔๗.๔๔ ๒๗,๗๕๕,๕๔๗.๔๔ ๐ 
-งบด าเนินงาน ๓,๘๖๖,๑๙๓.๐๐ ๓,๘๖๔,๖๙๓.๐๐ ๑,๕๐๐.๐๐ 
-งบเงินอุดหนุน ๙,๐๔๑,๘๐๐.๐๐ ๙,๐๔๑,๘๐๐.๐๐ ๐ 
-งบลงทุน ๒,๙๗๘,๓๔๗.๐๐ ๐ ๒,๙๗๘,๓๔๗.๐๐ 
-งบรายจ่ายอื่น ๐ ๐ ๐ 

รวม ๙๓,๕๗๕,๒๔๑.๐๘ ๕๕,๕๒๔,๙๘๗.๑๒ ๓๘,๐๕๐,๒๕๓.๙๖ 
 
๑.๘ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย  

วิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยกระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่๑๔ มกราคม ๒๕๔๑ และได้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัด
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานของวิชาชีพมาเป็นล าดับใน
ปีงบประมาณ๒๕๔๙ ได้มีการน าระบบการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) มาใช้ โดยเล็งเห็นว่า
วิทยาลัยจะมีผลการด าเนินงานที่ดีเยี่ยมได้นั้นจ าเป็นต้องมีวิธีการที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ขององค์กรและของ
แต่ละบุคคลวิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง 
และได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามเพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินการดังนี้ 
 ๑. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยให้ได้
มาตรฐานระดับสากล 
 ๒. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ 
 ๓. มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย 
 ๕. มีการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘-๒๕๕๔พบว่าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับเครือข่ายวิทยาลัยและสถาบันพระบรมราชชนนก อยู่ในระดับดี 
ถึง ระดับดีมาก และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบแรกในปีการศึกษา ๒๕๔๔ อยู่ระดับดีมาก รอบสองปีการศึกษา 
๒๕๔๘อยู่ในระดับด ีและรอบที่สามปีการศึกษา ๒๕๕๔ อยู่ในระดับดีมาก 
 
 
 



 ๙ 

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

วิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข โดยด าเนินการร่วมกับวิทยาลัยนักบริหาร
สาธารณสุข คือหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.)  ด าเนินการภายใต้การรับรองหลักสูตรจาก
สภาการพยาบาล จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การักษาโรค
เบื้องต้น) และหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนส าหรับพยาบาลพ่ีเลี้ยง  และด าเนินการ
พัฒนาตามความต้องการของบุคลากรสาธารณสุขในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ ๑๒  และในชุมชน 
 
๑.๑๑ ด้านการบริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม 
 วิทยาลัยได้บูรณาการงานบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยได้มี
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เช่น การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  การเยี่ยมเยียนประชาชนร่วมกับจังหวัด 
การบริการวิชาการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ การส่งเสริมสุขภาพประชาชนต าบลวังแสง และได้มีส่วนร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายภายนอกในการบริการวิชาการ อาทิ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ ๑๒ ได้แก่ 
ให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ชุมชน และสังคม นอกจากนี้อาจารย์ของ
วิทยาลัยยังมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นกรรมการ
วิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ  เป็นกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
 
๑.๑๒ ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

วิทยาลัยมีการจัดท าระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนของวิทยาลัย  จัดท าคู่มือระเบียบปฏิบัติงานวิจัยและนวัตกรรม มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ตามโครงการจัดท าฐานข้อมูลและ
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง มีระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์  ที่ใช้ประโยชน์ในการติดตามรายชื่อ
ผลงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย งบประมาณสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์ รวมถึงระเบียบปฏิบัติการ
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ใน www.smnc.ac.th ของวิทยาลัย  มีการสนับสนุนเงินทุนวิจัย ให้กับ
อาจารย์ในโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านการวิจัยการจัดหาวารสารวิชาชีพ

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


 ๑๐ 

และ วารสารการวิจัย ภาษาต่างประเทศจ านวน ๑๗  ชื่อเรื่อง ภาษาไทยจ านวน ๕๖ ชื่อเรื่อง และวิทยาลัย
ร่วมเป็นเครือข่ายโครงการพัฒนาห้องสมุดในประเทศไทย (Thai LIS)  มีระบบสร้างขวัญและก าลังใจและยก
ย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น  มีประกาศวิทยาลัย เรื่อง การยกย่องนักวิจัยที่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น และมีโครงการคัดสรรผลงานวิจัยและงานสร้าง สรรค์ดีเด่นประจ าปี มี
ระบบและกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับองค์กรภายนอก มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท้ังในวงการวิชาการและการน าไปใช้ประโยชน์ตลอดจนมีงบประมาณ
สนับสนุนการไปน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 
๑.๑๓ ด้านการท านุ บ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 วิทยาลัยมีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บ ารุงศาสนาและรักษาสิ่งแวดล้อม โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมท านุที่ครอบคลุมสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และประเพณีท้องถิ่น บูรณาการการท านุฯ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับ
การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดท าแผนงาน /โครงการ
และจัดกลุ่มกิจกรรมเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาดประจ าจังหวัดมหาสารคาม วันส าคัญทาง
ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น 
 
๑.๑๔ การพัฒนาอาจารย์และและบุคลากรของวิทยาลัย 

วิทยาลัยมีนโยบายและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง
โดยการจัดโครงการพัฒนาภายในวิทยาลัย และส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรพัฒนาตนเองภายนอก
สถาบัน มีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะและตามสมรรถนะของงาน วิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อปีต่อคน ส าหรับบุคลากรอ่ืนสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
ตนเอง ๗,๐๐๐ บาทต่อปีต่อคน นอกจากนี้สถาบันพระบรมราชชนกมีทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอกท้ังในและต่างประเทศส าหรับอาจารย์ทุกปี   

 
๑.๑๕ ความท้าทายของวิทยาลัยในอนาคตประกอบด้วย 

๑.๑๕.๑  เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่ ๒ เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. ๒๕๖๔
คือ ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานและพัฒนา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมภิบาล การเงิน การ
ก ากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพ
เชิงระบบ  

๑.๑๕.๒ การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของ สมศ. โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดังนี้ ๑) ในภาพรวมผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระยะ ๓ ปีที่ผ่านมีน้อย วิทยาลัยต้อง
เร่งพัฒนาและก าหนดมาตรการส่งเสริมที่จะกระตุ้นให้อาจารย์ได้มีการท าวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ขึ้นทั้งใน
ระดับชาติ เพ่ือสะท้อนความมีคุณภาพของผลงานวิจัย และเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและน าไปสู่ผล
ของการขอต าแหน่งระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ ซึ่งเทียบเคียงได้เท่ากับผู้ช่วยศาสตราจารย์  



 ๑๑ 

๒) คณาจารย์ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกยังมีน้อยมีเพียง ๔ คน 
วิทยาลัยมีงบประมาณที่สามารถสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศดีอยู่แล้ว 
แต่อาจารย์ที่มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อยังมีน้อย ดังนั้นวิทยาลัยต้องมีมาตรการอ่ืนมาส่งเสริมการเตรียม
ความพร้อมทางด้านตัวอาจารย์ เช่น สถานที่ศึกษาต่อ และภาษาอังกฤษเป็นต้น  

๓) วิทยาลัยต้องพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีสามารถ
สอบผ่านเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ได้ร้อยละ ๗๐ หรือมากกว่าของการสอบเป็นครั้งแรก  

๔) ในอนาคตวิทยาลัยควรมีการวางแผนการผลิตบัณฑิตให้สอดรับกับนโยบายประชาคมอาเซียน
ของประเทศ ในปี ๒๕๕๘ เช่น ในเรื่อง ภาษาและการพยาบาลต่างวัฒนธรรม เป็นต้น 

๑.๑๕.๓  ทิศทางระบบสาธารณสุขที่จ าเป็นต้องพัฒนาแผนการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลง เช่น การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   การพัฒนาศูนย์การบริการด้าน
สุขภาพ (Medical Hub)  ประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น และแนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์คณะกรรมการสภาการพยาบาลในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ ดังนี้ 

แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมการผลิตก าลังคนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนไทยทุกคน และผู้รับบริการตามนโยบาย 
Medical Hub และแรงงานต่างด้าวตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในประชาคมอาเซียน 

ยุทธวิธีที่ ๑ วิเคราะห์ความต้องการก าลังคนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เมื่อ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิเคราะห์ความต้องการก าลังคนวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศ
สมาชิกอาเซียน วางแผนก าลังคนก าลังติดตามประเมินความต้องการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประเมินผล
กระทบต่อบริการสุขภาพ 

ยุทธวิธีที่ ๒ การส่งเสริมการผลิตพยาบาลและผดุงครรภ์ให้มีปริมาณและคุณภาพและ 
ความสามารถตามสมรรถนะ ที่ก าหนดสมรรถนะพยาบาลอาเซียนสมรรถนะการพยาบาล การพยาบาล
เฉพาะด้าน และการพยาบาลขั้นสูง 

ยุทธวิธีที่ ๓ การผลักดันให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทุก 
ระดับให้ครอบคลุมเนื้อหาและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาถิ่นของประเทศสมาชิก สังคม วัฒนธรรม
และสุขภาพอาเซียน 

ยุทธวิธีที่ ๔ ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาถิ่นของประเทศ
สมาชิก 

ยุทธวิธีที่ ๕ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาถิ่นของประเทศ
สมาชิก 

ยุทธวิธีที่ ๖ ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาร่วมกับสถานบริการสุขภาพศึกษาวิจัย 
การแลกเปลี่ยนทั้งทางวิชาการและการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ร่วมกับประเทศสมาชิก
อาเซียน 

ยุทธวิธีที่ ๗ ส่งเสริมให้สถาบันและนักศึกษา เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายนานาชาติ เช่น 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) และ/หรือ สมาพันธ์นักศึกษาแพทย์
สากล (Federation of Medical Students Network) เป็นต้น 



 ๑๒ 

แนวทางที่ ๒ การส่งเสริมให้หน่วยบริการพยาบาลมีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการ
สุขภาพประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

ยุทธวิธีที่ ๑ สร้างระบบ กลไก กลวิธีการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ระบบสุขภาพ 
อาเซียนและการมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียนร่วมกับภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 

ยุทธวิธีที่ ๒ การส่งเสริมให้ผู้บริหารการพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐ เอกชน และท้ังใน 
สถาบันการศึกษาและสถานบริการสุขภาพทุกระดับให้มีสมรรถนะอาเซียน 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนด โดยการเข้า 
ฝึกอบรมตามหลักสูตรฯที่ก าหนด 

ยุทธวิธีที่ ๓ พัฒนาระบบจัดการความรู้และข้อมูลระบบบริการการพยาบาลและการผดุง 
ครรภ์ของประเทศและประชาคมอาเซียน 

ยุทธวิธีที่ ๔ สร้างมาตรการและแรงจูงใจให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ 
การผดุงครรภ์มีการพัฒนาความสามารถในการให้บริการพยาบาลตาม 
มาตรฐานสากล และการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธวิธีที่ ๕ ส่งเสริมให้หน่วยบริการพัฒนา นโยบาย ภาวะผู้น า โครงสร้าง และการ 
บริหารจัดการระบบ การบริการสุขภาพประชาคมอาเซียน และนานาชาติ 

แนวทางท่ี ๓ การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรวิชาชีพพยาบาล
ทุกระดับในการด าเนินงานในบทบาทที่เก่ียวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธวิธีที่ ๑ ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรวิชาชีพทางการพยาบาลให้เป็นผู้น าทั้งด้าน 
การศึกษา การบริการ การบริหาร การวิจัย ในประชาคมอาเซียน 

ยุทธวิธีที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างและการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์กรพยาบาลนั้นๆ 

ยุทธวิธีที่ ๓ การปรับปรุงและพัฒนานโยบาย/กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนว 
ปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ส าหรับการเข้ามาประกอบวิชาชีพของพยาบาลต่างด้าวและส าหรับการไป
ประกอบวิชาชีพในประเทศประชาคมอาเซียน 

ยุทธวิธีที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู้สุขภาพอาเซียนในประเด็นส าคัญ 
อาทิ การติดตามประเมินผลกระทบเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเสรีด้านบริการสุขภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ 
ค่าใช้จ่ายการเข้าถึงบริการสุขภาพ ความต้องการและความคาดหวังด้านสุขภาพอาเซียน เป็นต้น 

๑.๑๕.๔ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thai Quality Frameworks for Higher 
Education) ท าให้วิทยาลัยต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ในด้านการจัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพและเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิใน
ระดับอุดมศึกษา  

๑.๑๕.๕ ผลกาพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ของ
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ให้การรับรอง ๓ ปีการศึกษา (ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๗) โดยมีเงื่อนไข
และประเด็นที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน  พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้
บัณฑิตมีผลการสอนขึ้นทะเบียนได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้า
สอบครั้งแรก  วางแผนและพัฒนาอาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกให้ได้ร้อยละ ๓๕ หรือ
มากกว่า และสนับสนุนให้อาจารย์วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโททุกคนและ



 ๑๓ 

ไม่ควรมีอาจารย์วุฒิปริญญาตรีมากกว่าร้อยละ ๕ ด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการ ให้อาจารย์มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการท่ีมี peer review ตามมาตรฐานสากล หรือมีการเสนองานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับชาติที่มีเอกสาร/สิ่งพิมพ์/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่รวมสาระเนื้อหาการประชุม ไม่น้อย
กว่า ๒๐% ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมด/ปี  ด้านการบริหารและจัดการ พัฒนาให้มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งด้านบริหาร ด้านการเรียน
การสอน ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ  พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองคณะวิชาที่มีคุณสมบัติที่สภา
การพยาบาลก าหนดทุกคน 

๑.๑๕.๖ การผลิตพยาบาลเพ่ิม รัฐบาลเห็นความส าคัญของการผลิตพยาบาลและผดุงครรภ์ให้
เพียงพอกับความต้องการของประเทศ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้
เป็นเจ้าภาพในการจัดท าข้อเสนอการลงทุนด้านสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๓ –๒๕๕๖ โดยสถาบันพระบรมราชชนก 
รวมทั้งสถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนอ่ืนมีแผนเพ่ิมการผลิตพยาบาลวิชาชีพ จากปีละ 
๕,๗๕๐ คน เป็น ๘,๐๗๐ คน รวม ๔ ปีจะสามารถผลิตพยาบาลเพ่ิมได้จ านวน ๓๒,๒๘๐ คน พร้อมกันนี้  
ได้มีแผนพัฒนาบุคลากรสาขาอ่ืน ได้แก่ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน ให้
เป็นพยาบาลวิชาชีพ อีกจ านวน ๒,๗๖๐ คน ดังนั้นเมื่อครบ ๔ ปี จะมีพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมเป็น ๓๕,๐๔๐ 
คน ซึ่งจะท าให้มีปริมาณใกล้เคียงกับที่ต้องการนอกจากนี้ ยังมีการผลิตผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร ๑ ปี อีก 
๑๐,๐๐๐ คน เพ่ือช่วยลดภาระงานของพยาบาลในระบบด้วยส าหรับก าลังคนสาขาพยาบาลที่มีอยู่เดิม 
กระทรวงสาธารณสุขจะพัฒนาศักยภาพพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิ ได้แก่ ศูนย์แพทย์ชุมชน ๑,๐๐๐ 
แห่ง สถานีอนามัยขนาดใหญ่ ๓,๐๔๔ แห่ง และสถานีอนามัยขนาดเล็ก ๖,๗๙๗ แห่ง รวม ๑๕,๘๘๕ คน 
ให้เป็นพยาบาลเวชปฏิบัติจ านวน ๑๕,๘๘๕ คน ส่วนพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป  
และศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆจะพัฒนาให้เป็นพยาบาลเฉพาะทาง ๘ สาขา จ านวน ๘,๓๖๐ คน 

๑.๑๕.๗ การพัฒนาคุณภาพคนโดยมุ่งเน้นจิตตปัญญา การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการจัดท าการพัฒนาการเรียนการสอน แผนการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ตลอดจนมีทัศนคติต่อแนวคิดท่ีเน้นจิตตปัญญา และการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  

๑.๑๕.๘  สถานการณ์การฟ้องร้องของผู้ใช้บริการที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการได้รับการบริการที่ไม่
ปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐานหรือจากพฤติกรรมบริการของพยาบาลที่ไม่เป็นไปตามจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ จ าเป็นที่ต้องจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย แผนการพัฒนา
อาจารย์ ให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต  

 ๑.๑๕.๙ สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพทั่วไปที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 
๒๕๕๓ ที่ก าหนดโดยสภาการพยาบาลมีทั้งหมด ๘ สมรรถนะ คือ ๑) สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ
และกฎหมาย ๒) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประกอบด้วย ความรู้
ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล  ความรู้ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่อง ความรู้ความสามารถด้านการพยาบาล
ครอบครัวและการผดุงครรภ์  ความรู้ความสามารถด้านหัตถการและทักษะการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป  
๓) สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ ด้านบุคลิกเชิงวิชาชีพ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การมีเจตนคติที่
ดีต่อวิชาชีพการพยาบาล ๔) สมรรถนะด้านภาวะผู้น า การจัดการและการพัฒนาคุณภาพ ๕) สมรรถนะด้าน
วิชาการและการวิจัย ๖) สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ ๗) สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ และ๘) สมรรถนะด้านสังคม  



 ๑๔ 

๑.๑๖  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับท่ี ๒(๒๕๕๑-๒๕๖๕)  
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว๑๕ ปี ฉบับที๒่ (๒๕๕๑-๒๕๖๕)  ได้ออกแบบโดยค านึงถึงมิติบูรณา

การและองค์รวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพ่ือก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) โดยมี
สาระส าคัญ ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ภาพฉายและนัยส าคัญที่เป็นปัจจัยแวดล้อมรุมเร้า ส่งผล
กระทบต่อมนุษย์และโลก ประเทศไทยจนถึงอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๗ เรื่อง คือ ความเปลี่ยนแปลงด้าน
ประชากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม การมีงานท าและการตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการความขัดแย้ง
และความรุนแรง การกระจายอ านาจการปกครอง เยาวชนไทย นักศึกษาไทยและบัณฑิตในอนาคต  และ
เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่สองเป็นปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๙ เรื่อง คือ รอยต่อการศึกษา
ระดับอ่ืน การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา เครือข่าย
อุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงสร้างพ้ืนฐานการ
เรียนรู้ 

ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร : จ านวนเด็กและเยาวชนลดลง อัตราการปันผลประชากรที่จะ
หมดไปและผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นอุดมศึกษาต้องลดขยายตัวอย่างไม่มีจุดสิ้นสุดโดยเน้น
คุณภาพเพ่ิมบทบาทด้านการเพ่ิมผลิตภาพเศรษฐกิจวัยท างาน  เน้นการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือรองรับการเปลี่ยน
งานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม่ และต้องส่งเสริมผู้สูงอายุให้ยังมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม : การพ่ึงพิงการน าเข้าพลังงานสูง ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ การใช้พลังงานจากฟอสซิล สร้างปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม อุดมศึกษาต้องสร้างความตระหนัก
ในการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติในการศึกษาทุกระดับและในหมู่ประชาชน ผลิต
บัณฑิตและความรู้สึกด้านการอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน พลังงานหมุนเวียน ท างานร่วมกับภาคการ
ผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานจนถึงการสร้างคนและองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ า ป่าไม้ และระบบนิเวศน์ 
 การมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต : ปัจจัยที่ส่งผลกระทบตลาดแรงงาน ได้แก่ โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ  อุดมศึกษาต้อง
ท างานกับภาคผลิตจริง ทั้งอุตสาหกรรมรายสาขาและอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ ต้องช่วยเตรียมความรู้และสร้าง
ทักษะให้แก่แรงงานเพื่อเข้าสู่ภาคการผลิต ต้องเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้
เกิดมาตรฐานการศึกษา และ “ศตวรรษแห่งเอเชีย” ที่จีนและอินเดียเป็นผู้เล่นที่ส าคัญและต้องตระหนักว่า
ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีน ามาซึ่ง “ผลิตภาพ” และ “นวัตกรรม” รวมถึงโลกยุคสารสนเทศท่ีการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้กระท าง่าย 
 การกระจายอ านาจการปกครอง : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ได้ด าเนินการให้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดยมีแนวทางการกระจายอ านาจ ประกอบด้วย การถ่ายโอน
ภารกิจการกระจายอ านาจการเงิน การถ่ายโอนบุคลากร ฯลฯ อุดมศึกษาควรท างานร่วมกับท้องถิ่นเพ่ือ
เสริมภารกิจหลักด้านการบริหารสังคมให้โดดเด่น และควรรวมตัวท างานเป็นเครือข่ายพ้ืนที่ และเครือข่าย
เชิงประเด็น เพราะโจทย์ท้องถิ่นเป็นโจทย์บูรณาการ ต้องการความรู้หลายระดับและหลากหลายสาขา 
 การจัดการความขัดแย้งและความรุนแรง : ความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้  อุดมศึกษาต้อง
เพ่ิมโอกาสการศึกษาและอาชีพในปัจจุบัน ควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและโอกาสด้านการศึกษาอย่าง
ถาวรต่อไปในอนาคตด้วย 
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 เยาวชนไทย นักศึกษาไทยและบัณฑิตในอนาคต : มีการเปลี่ยนแปลงในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้ 
ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงต่างๆ ที่สะท้อนถึงแนวโน้มของสังคมหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัย 
อุดมศึกษาพึงจัดให้มีการศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร์” (Liberal Arts Education) ในยุค Post Modern – 
Post Industrialization   ทั้งนี้หมายรวมทั้งสาระแห่งศาสตร์และกระบวนการแห่งศาสตร์ เรียนรู้บนฐาน
การท างานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work – Based/Community – Based  Education) 
 เศรษฐกิจพอเพียง : อุดมศึกษาเป็นผู้น าให้วิเคราะห์ได้และปฏิบัติได้ บนฐานทรัพยากรภูมิสังคม 
สร้างความรู้ใหม่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งระดับโลก ครอบครัวชุมชน พื้นที่องค์กร และภาคการผลิต 
 ส าหรับปัจจัยภายในอุดมศึกษา มีดังนี้ 
 รอยต่อกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา :  นักเรียนมัธยมศึกษาที่เป็นตัวป้อนอุดมศึกษามี
คุณภาพโดยรวมต่ าลง ค่านิยมในเรื่องปริญญาท าให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาน้อยลงเป็นล าดับ ท าให้ขาดแรงงาน
ระดับกลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อุดมศึกษาต้องให้เวลากับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการ
อาชีวศึกษาในเรื่อง ๑) การพัฒนาและสร้างครูคุณภาพสูงซึ่งเป็นตัวคูณ (Multiplier) ๒) การพัฒนาเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ และ ๓) เปิดโอกาสให้ผู้จบอาชีวศึกษาและก าลังท างานสามารถเข้าศึกษาต่อใน
อุดมศึกษาได้ด้วยความยืดหยุ่น 
 การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน : ใช้กลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้เกิด
อุดมศึกษาที่แบ่งงานกันท า (Division  of  Labor ) วางต าแหน่งของแต่ละสถาบันให้เหมาะสม 
(Positioning) และแบ่งอุดมศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มวิทยาลัยชุมชน  ๒) กลุ่มมหาวิทยาลัยสี่ปีและ
มหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ ๓)  กลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 
มหาวิทยาลัย Comprehensive และ  ๔)  กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา 
 ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ : อุดมศึกษาไทยต้องปรับปรุงเรื่องนี้ตั้งแต่ระดับสภา
มหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับโดยสร้างกลไกพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
ระดับต่างๆ รวมถึงการปรับโครงสร้างสภามหาวิทยาลัย และการมีส านักงานเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย
ท างานเต็มเวลา  
 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข็งขันของประเทศ : ด้วยความจ ากัดของทรัพยากรและ
นักวิจัยคุณภาพสูง อุดมศึกษาต้องโฟกัสโจทย์วิจัยและสร้างกลไกความเป็นเลิศ ควรน าระบบ Research 
Assessment Exercise (RAE) มาประยุกต์และปรับใช้เพ่ือประเมินความสามารถการวิจัยและจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือการวิจัย ควรผลักดันให้เกิด “ระบบวิจัยแห่งชาติ” สร้าง “ระบบความเชื่อมโยงระหว่าง
อุดมศึกษาและภาคการผลิต” และมี “กลไกการท างานร่วมในลักษณะพหุภาคี” 
 การเงินอุดมศึกษา :การลงทุนผ่านระบบงบประมาณยังไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษาและยังมิได้ใช้
เป็นกลไกก ากับเชิงนโยบายอย่างเต็มท่ี ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณประจ าปีให้แก่มหาวิทยาลัยของรัฐควร
ปรับจาก Supply – Side Financing ให้เป็นตาม Performance – Based มากขึ้น จัดรูปแบบใหม่ของ
กองทุนประเภท Contribution Scheme ตั้งกองทุนพัฒนาอุดมศึกษา การก ากับคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาด้วยองค์กรกันชน (Buffer Organization) ใช้หลักการ Financial Autonomy ในการ
บริหารการเงินอุดมศึกษาบนฐานการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัย 
 พัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา : การพัฒนาอาจารย์ต้องค านึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เช่น ด้าน
วิชาการ ความเป็นครู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ความสามารถด้านการวิจัยสมรรถนะทาง
วิชาชีพ     การบริหารจัดการ การขัดเกลาทางสังคม ค านึงถึงช่วงวัยต่างๆ ของการท างานและการศึกษา 
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(Life Cycle Development) และจัดให้มีกระบวนการ mentoring โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์บน
ฐานของการพัฒนาการท างานจริง 
 เครือข่ายอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยมีความแตกต่างสูงและมีช่องว่างของระบบการพัฒนา
หลากหลายมิติ รัฐควรสนับสนุนและผลักดันให้เกิดเครือข่ายด้วยนโยบายและกลไกงบประมาณ อุดมศึกษา
ควรรวบรวมการเรียนการสอน การท างาน และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันจนน าสู่การควบรวม
สถาบันเมื่อมีความพร้อม 
 การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : ประกอบด้วย การ
พัฒนาเด็ก เยาวชน และนักศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรในพ้ืนที่ การสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาสู่อาเซียนและประชาคมโลกมุสลิม 
 โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ของอุดมศึกษา : อุดมศึกษาต้องตระหนักว่าการอุดมศึกษาในอนาคต
เป็นทั้ง “การเตรียมคนเข้าสู่ชีวิตและการปรับแต่งคนเข้าสู่งาน” รัฐพึงสนับสนุนการศึกษา “ศิลปศาสตร์” 
(Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้ ส่งเสริมให้อุดมศึกษาพัฒนาและใช้
ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือรองรับนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ e – Society, e – Industry , e – Commerce, e – Education และ  
e – Government ผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ (Government Procurement) อุดมศึกษาต้อง
จัดเก็บข้อมูลของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองในฐานะ
ผู้บริโภคและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเข้าถึง (Access) และการลดช่องว่างดิจิตัล
(Digital Divide)เพ่ือการเรียนรู้จัดท าสื่อการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่สาธารณะ (Open Courseware) 
จัดระบบเครือข่ายห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาและจัดท ากรอบนโยบายการพัฒนาระบบ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ส าหรับบทบาทของ
เครือข่ายอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) 
นั้น เครือข่ายอุดมศึกษาต้องสนับสนุนการท างานที่ใช้องค์ความรู้และทรัพยากรร่วมกันเพ่ือให้เกิดความเข้ม
เข็งทางวิชาการและผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน และประเด็นที่เครือข่ายเสนอ
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการในลักษณะเครือข่าย ๑) การเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศด้วยการเชื่อมโยงอุดมศึกษากับภาคการผลิต ๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ระบบอุดมศึกษา ๓) การปรับโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ  
รวมถึงการเชื่อมโยงกับภาคการผลิต  การสร้างฐานความรู้ในมหาวิทยาลัยและชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) ๔) การจ าแนกประเภทสถาบันอุดมศึกษา ๕) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  
๖) การพัฒนาระบบข้อมูลอุดมศึกษา และ ๗) การพัฒนามหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาพิเศษ  นอกจากนี้การ
ขับเคลื่อนแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที๒่ ไปสู่การปฏิบัตินั้น มีปัจจัยที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
คือ๑) ความชัดเจนของแผนปฏิบัติในแต่ระช่วงเวลา  ๒) การสนับสนุนจากรัฐบาล/หน่วยงานของรัฐ  ๓) 
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา ๔) ความพร้อมของระบบการบริหารจัดการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติทั้งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและส านักงบประมาณต่างก็เห็นด้วยกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ เนื่องจากสอดคล้องกับ
ทิศทางพัฒนาประเทศท่ีมุ่งสู่ “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามรถในการแข่งขัน” และ 
“สังคมฐานความรู้เพ่ือวางรากฐานการพัฒนา” โดยมีเป้าหมายรวมคือ “สังคมแห่งการเรียนรู้” โดยมี



 ๑๗ 

ข้อเสนอแนะว่า อุดมศึกษาจะต้องผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของภาคการผลิต/
บริการ (การเจริญเติบโตแต่ละภาคการผลิต) และภาคสังคม (ตามความจ าเป็นและโครงสร้างประชากร) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 

  บทที่ ๒แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เป็นการจัดท าขึ้นมาภายใต้กระบวนการ
ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์ปัจจัยเข้าทางยุทธศาสตร์เพื่อค้นหาความจ าเป็นทางยุทธศาสตร์และการก าหนดจุดยืน 
     การพัฒนา 
๒.  การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ 
๓.  การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ 
๔.  การก าหนดระบบวัดผล 
๕.  การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
๖.  การสร้างสมดุลย์ทางยุทธศาสตร์ 

 
ดังรายละเอียดการด าเนินงานตามผังกระบวนการ ต่อไปนี้ 

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 

 
 
 



 ๑๙ 

 
ดังรายละเอียดการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 

๒.๑ สรุปจุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามพ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ 
จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘   ได้ก าหนด

ขึ้นมาจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยเข้า เชิงนโยบาย ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และสถานการณ์ของภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรจะเป็นในอนาคต ดังรายละเอียดจุดยืน ดังต่อไปนี้ 

๑. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นอุดมศึกษาชั้นน า เป็นต้นแบบการศึกษาด้านการพยาบาลที่มุ่งชุมชน 
ของประเทศ 

๒. สร้างและพัฒนาบัณฑิตและบุคคลากรด้านสุขภาพให้มีคุณภาพสูง มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทาง 
วิชาการและการปฏิบัติการพยาบาล  

๓. ทุกภาคส่วนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษาและคุณภาพบัณฑิต 
๔. พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง (องค์กรแห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง 

บุคลากรมีความสุข วิทยาลัยทันสมัย)มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล 
๕. วิทยาลัยสามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพเพ่ือสนองความต้องการของ 

ชุมชนและมีความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ มีความพร้อมในการเป็นคลังความรู้และแหล่งอ้างอิง
ทางสุขภาพของชุมชน 

ทั้งนี้ จุดยืนทั้ง ๕ ข้อจะเป็นวาระหลักในการพัฒนาองค์กร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
  

๒.๒. การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์  
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์เป็นการน าเครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใช้

ในการวิเคราะห์ปัจจัย ด้านบวกจากภายในคือจุดแข็ง (Strength)และปัจจัยด้านบวกที่เป็นโอกาส 
(Opportunity) จากภายนอกท่ีส่งเสริมให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
วิเคราะห์ปัจจัยในด้านลบทั้งที่เป็นจุดอ่อนภายใน (Weakness) และอุปสรรคจากภายนอกที่คุกคาม 
(Threat)  ต่อการด าเนินงาน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
จุดแข็ง (Strength) 
      ๑. วิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและใช้ชุมชนเป็นฐาน 
      ๒. วิทยาลัยมีการบริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ชุมชน 
และมีการบูรณาการกับพันธกิจอื่นของวิทยาลัย  และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 
      ๓. บุคลากรของวิทยาลัยมีความรักความผูกพัน มีจิตอาสา และมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนางานของ
วิทยาลัย 
      ๔. อาจารย์ประจ าของวิทยาลัยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญหลายสาขา  
      ๕. วิทยาลัยมีการบริหารงานโดยใช้กระบวนการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
      ๖. นักศึกษาของวิทยาลัยได้รับการพัฒนาตามอัตลักษณ์ ทั้งในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
      ๗. วิทยาลัยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนครอบคลุมทุกพันธกิจและบุคลากรมีส่วนร่วม 



 ๒๐ 

      ๘. วิทยาลัยมีแหล่งงบประมาณจากหลายแหล่งเพียงพอกับการบริหารจัดการมีเสถียรภาพและมีความ
มั่นคง 
 
จุดอ่อน (Weakness) 
      ๑. คุณวุฒิ อาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพและอุดมศึกษา(ปริญญาเอก ๖ คน ปริญญาโท
๔๐ คน  ปริญญาตรี ๒๓ คน 
      ๒. การเผยแพร่ ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ยังมีน้อย(ปี ๒๕๕๕ จ านวน ๙ เรื่อง)โดยเฉพาะใน
ระดับนานาชาติ(ปี ๒๕๕๕ มี ๑ เรื่อง) 
      ๓. ทิศทางการวิจัยยังไม่ครอบคลุม การวิจัยในชั้นเรียน  วิจัยระดับสถาบัน การวิจัยในคลินิก งานวิจัย
แบบประยุกต์ แบบต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมมีน้อย 
      ๔. การน าเทคโนโลยีในการจัดการความรู้และการจัดเก็บยังมีน้อย ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและ
ตัดสินใจยังไม่สมบูรณ์ และสอดคล้องกับบริบทความต้องการใช้งานของวิทยาลัย 
      ๕. ร้อยละของบัณฑิตที่สอบผ่านเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ภายใน ๑ ปี ยังไม่ครบ  
ร้อยละ ๑๐๐ 
      ๖. อัตราส่วนของอาจารย์ ยังไม่ได้ตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
      ๗. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนยังมีน้อย 
      ๘. การพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับสมรรถนะขององค์กร ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดยังไม่ครอบคลุม  
 
โอกาส (Opportunity) 
      ๑. นโยบายสามเสาหลักและกลไกการขับเคลื่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้มีการพัฒนาระบบจัด
การศึกษา 
      ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ระบุแนวทางการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาเน้นการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) และกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕) เน้นการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาตามเกณฑ์ 
PMQA และการปรับระบบการวัดผลบุคลากรที่อิงกับผลงาน และสมรรถนะ 
      ๓. แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) มุ่งสร้างวัฒนธรรมสุขภาพ วิถีชีวิตที่มี
ความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ นโยบายสถาบันพระบรมราชชนกให้การสนับสนุนการด าเนินงานพันธกิจของ
วิทยาลัยแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้และศูนย์กลางวัฒนธรรม 
      ๔. ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศท่ีเอ้ือต่อการ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการด้านสุขภาพ 
      ๕. มีภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ที่ให้การสนับสนุน 
และส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาวิทยาลัย 
 



 ๒๑ 

อุปสรรค (Threat) 
      ๑. สภาพการณ์ที่ต้องสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเป็นส าคัญ ท าให้การพัฒนาระบบ 
การศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน ามีข้อจ ากัด เช่น อาจารย์ไม่เพียงพอต่อการรองรับการเพ่ิมปริมาณ
ผู้เรียน   

๒. ระบบบริหารจัดการยังอิงกับระเบียบทางราชการ เช่น ระเบียบการเงินการคลัง ระเบียบงาน 
ด้านบุคลากรท าให้การท างานไม่คล่องตัว และไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ 
      ๓. สถาบันพระบรมราชชนกไม่มี พ.ร.บ.ของตนเอง/ นโยบายการให้สถาบันพระบรมราชชนก ออกเป็น
หน่วยงานในก ากับยังไม่ชัดเจน ไม่แน่นอน  ส่งผลให้อาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยขาดขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในด้านวิชาการของอาจารย์ถึงระดับช านาญการพิเศษ และไม่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการ จึงท าให้ไม่สามารถธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ในองค์กรได้ มีการสูญเสียทรัพยากรบุคคล  
      ๔. มีสถาบันการศึกษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน มีผลต่อการด าเนินงานของวิทยาลัย เช่น การจัดการ 
ศึกษาภาคปฏิบัติ ที่มีจ านวนนักศึกษาต่อหอผู้ป่วยมาก ท าให้ได้รับประสบการณ์น้อย ต้องกระจายนักศึกษา
ไปฝึกปฏิบัติหลายแห่ง 
      ๕. ความไม่ม่ันคงในเสถียรภาพทางการเมืองมีต่อการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข  
สถาบันพระบรมราชชนก และวิทยาลัย เช่น การผลิต การจัดสรรงบประมาณเป็นต้น 
 
๒.๓  ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม(พ.ศ. ๒๕๕๔- ๒๕๖๓) 
  วิสัยทัศน์  (Vision) 

เป็นองค์กรทีเ่ข้มแข็ง และเป็นต้นแบบอุดมศึกษาชั้นน าด้านการพยาบาล  มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีอัต
ลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม เป็นคลังความรู้ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ 
 

เป็นองค์กรทีเ่ข้มแข็งหมายถึง 
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีความสุข ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 

ภายใต้วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมที่เข้มแข็งเป็นองค์กรสมรรถนะสูงระดับสากล ที่มีระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัวและทันสมัยมีระบบการเงินการคลังที่เข้มแข็ง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งสู่การ
พ่ึงตนเองได้ 

 
ต้นแบบอุดมศึกษาชั้นน าด้านการพยาบาล หมายถึง 

ระบบการบริหารการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ  
เป็นกลไกส าคัญในการชี้น าเชิงนโยบายและสร้างความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเพ่ือ
การพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืนอาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา และ
การพยาบาล มีผลงานทางวิชาการท่ีโดดเด่นระดับประเทศ 

 
 
 
 



 ๒๒ 

มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อม่ันจากสังคม หมายถึง 
๑. บัณฑิตมีความโดดเด่นด้านวิชาการการพยาบาลและปฏิบัติการพยาบาลที่เข้าใจ รู้จริง และ

เข้าถึงความเป็นศาสตร์ทางสุขภาพ มีหัวใจของการบริการสุขภาพที่เน้นชุมชน และมีทักษะสากลทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม 

๒. บัณฑิตเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ  
๓. ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อชุมชน ส่งผู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วย

ความรู้และปัญญาทางสุขภาพกลับไปรับใช้ระบบสุขภาพในชุมชน 
 

เป็นคลังความรู้ทางสุขภาพของชุมชนและประเทศหมายถึง 
๑. สร้างและบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ชุมชนและประเทศและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแก่ชุมชนและประเทศ 
๒. เป็นองค์กรที่มีความพร้อม ทันสมัยด้านสุขภาพ เป็นคลังความรู้ทางสุขภาพของชุมชนและ

ประเทศ 
๓. เป็นองค์กรที่เป็นที่พ่ึงและแหล่งอ้างอิงทางด้านวิชาการสุขภาพของชุมชนและประเทศ ที่มี

ประสิทธิภาพและทันสมัย 
๔. มีความพร้อมและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพยาบาล (Excellence center) ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชนและประเทศ 
๕. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพของบุคลากรด้านสุขภาพ เพ่ือรองรับการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของ

ชุมชนและประเทศ 
 
พันธกิจ (Mission) 
พันธกิจเป็นกรอบในการด าเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัย และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ 

วิทยาลัยได้ก าหนดพันธกิจ ๔ พันธกิจ ดังนี้ 
๑. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  
     กรอบการด าเนินงานของพันธกิจ 

       การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพเพ่ือรองรับระบบสุขภาพของชุมชนถือเป็นภารกิจแรก
ที่มีความส าคัญยิ่งในฐานะของการเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยในการผลิตนั้นจะเป็นการสร้าง
และพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการพยาบาล ด้านการสาธารณสุข และด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
สุขภาพของชุมชนส่วนในด้านการพัฒนาก าลังคนนั้นจะเน้นในด้านการจัดการศึกษาอบรมในระยะสั้นเพ่ือ
พัฒนาขีดความสามารถท่ีเพียงพอต่อการรองรับความต้องการทางด้านสุขภาพของท้องถิ่น และการให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาท่ีเน้นการคัดเลือกคนทางสุขภาพจากชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนในการร่วมจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่เน้นการ
เรียนการสอนเพ่ือชุมชน ส่งผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยความรู้ และปัญญาทางสุขภาพกลับไปรับใช้ชุมชน 
 
 
 
 



 ๒๓ 

๒. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาพยาบาลและสุขภาพ 
      กรอบการด าเนินงานของพันธกิจ 

       การสร้างองค์ความรู้จะเป็นการศึกษา วิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมทางด้านการจัด
การศึกษา และการบริการสุขภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของท้องถิ่น และชุมชน  
รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันให้มีความพร้อม และมีศักยภาพสูงทางการวิจัยที่สามารถ
สร้างผลงานที่โดดเด่นในระดับประเทศ 

๓. บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม 
     กรอบการด าเนินงานของพันธกิจ 
     การบริการวิชาการด้านสุขภาพเพ่ือน าพาสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะจะเน้นที่การน าองค์

ความรู้ และปัญญาทางสุขภาพสู่องค์กรสุขภาพของท้องถิ่น และสู่ชุมชน เพ่ือเป็นกลไกที่ส าคัญในการร่วม
สร้างและพัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข มีภูมิคุ้มกันทางสุขภาพที่มีความพอเพียง และยั่งยืน 

๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     กรอบการด าเนินงานของพันธกิจ 

       การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญาและธรรมชาติของแต่ละสถาบันและมีการบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจอ่ืนๆโดยเฉพาะการผลิตบัณฑิตรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟ้ืนฟูอนุรักษ์สืบสานพัฒนาเผยแพร่ศิลปะ
และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีข้ึน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
ประเด็นยุทธศาสตร์เป็นประเด็นหลักที่ส าคัญหรือเป็นวาระหลักในการพัฒนาตามกรอบของ     

แผนยุทธศาสตร์ที่จะพัฒนาด้วยวิธีการทางยุทธศาสตร์สู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

    ๑.การผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือรองรับระบบสุขภาพของชุมชน   
    ๒.การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะแก่ก าลังคนด้านสุขภาพของชุมชน 
    ๓.การสร้างผลงานวิชาการ  องค์ความรู้  นวัตกรรมสุขภาพและให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ

แก่ชุมชน 
    ๔.การพัฒนาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชั้นน า 
 
เป้าประสงค์ (Goal) 
เป้าประสงค์เป็นผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถแบ่งเป้าประสงค์ 

เป็น ๓ เป้าประสงค์หลัก โดยในแต่ละเป้าประสงค์ได้ก าหนดความมุ่งหมายในผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการเพ่ือเป็นแนวทางในการแปลงผลสัมฤทธิ์สู่การปฏิบัติ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 
 



 ๒๔ 

เป้าประสงค์๑ ผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการรองรับความ
ต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง และสถานการณ์ทางสุขภาพของประเทศ 

ความมุ่งหวังของเป้าหมายการพัฒนาของเป้าประสงค์ 
ระยะสั้น ๓ปี 
๑. มีปริมาณของนักศึกษาใหม่ และผู้จบการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานเพ่ือสนองตอบต่อ

นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. มีระบบการจัดการศึกษาท่ีมีความสมบูรณ์มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กับการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์บัณฑิตท่ีพึง 
ประสงค์และคุณลักษณะตามมาตรฐานของการจัดการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 

๓. วิทยาลัยมีความพร้อมในการยกระดับสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพ
มาตรฐานในระดับชั้นน า (ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา หรือ TQF) 

๔. บัณฑิตมีความโดดเด่นทางด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติทางการพยาบาล สามารถสอบผ่านเพื่อ
ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และมีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่จ าเป็น 

๕. นักศึกษามีศักยภาพทางวิชาการสูง มีการผลิตผลงานวิชาการและวิชาชีพที่โดดเด่นและได้รับ
การยอมรับในระดับชาติ 

๖. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาและการพยาบาล และมีผลงานวิชาการที่โดดเด่น
ในระดับชาติและนานาชาติ  

๗. ระบบบริหารงานภายในของวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอ้ือต่อการจัดการจัดการศึกษา
และการพัฒนาสู่อุดมศึกษาชั้นน า 
          ๘. บุคลากรสายสนับสนุนมีศักยภาพสูงและมีประสิทธิภาพในการอ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนการเรียนการสอน 

ระยะกลาง๕ ปี 
๑. ระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยมีความสมบูรณ์ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการเรียน

การสอนเพ่ือชุมชน มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาด้านการพยาบาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒. บัณฑิตได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากชุมชนและสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ในความเป็น 

ผู้ที่มจีิตบริการที่เน้นหัวใจความเป็นมนุษย์ 
๓. บัณฑิตของวิทยาลัยมีมาตรฐานแห่งอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถาบันพระบรมราชชนก 

(เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการด้านการพยาบาล และการสาธารณสุขที่เข้าใจ รู้จริง และเข้าถึงในความ
เป็นศาสตร์ทางสุขภาพ มีหัวใจของการบริการสุขภาพท่ีเน้นชุมชน และมีทักษะสากล (เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม) ) 

๔. อาจารย์เป็นผู้น าในการจัดการศึกษาพยาบาลที่มีผลงานโดดเด่นในระดับสากลด้านการดูแล
ผู้สูงอายุ 

๕.ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยมีอัตลักษณ์ และเป็นต้นแบบด้านการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข และสอนตามสภาพจริง 



 ๒๕ 

๖ .ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบงานภายในมีการบูรณาการกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการด าเนินงานที่สอดคล้องเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 

๗.วิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและเอ้ือต่อการสร้างความสุขในองค์กร 
ระยะยาว๑๐ปี 
๑. เป็นวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตบัณฑิตที่มีขีดความสามารถและคุณภาพสูง มีอัตลักษณ์ของ

สถาบันที่โดดเด่นในระดับประเทศ 
๒. ผลงานทางวิชาการของบัณฑิตได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และมีการเผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ 
๓. วิทยาลัยมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและคุณภาพระบบ

การศึกษาเทียบเท่าอุดมศึกษาชั้นน า 
๔. วิทยาลัยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครบทุกสาขาวิชาและมีผลงานที่โดดเด่นในระดับประเทศและ

สากล 
๕. วิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นอุทยานการศึกษาการพยาบาลที่ทุกภาคส่วนให้การยอมรับและ

เชื่อมั่นในระดับประเทศ 
๖. วิทยาลัยผ่านเกณฑ์คุณภาพรางวัลแห่งชาติ (TQA) 

โดยมีตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ท่ี ๑ ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย

๕ ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑.ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบ
ผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพฯ ได้ 
ในครั้งแรก 

ร้อยละ ๘๕ - ๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ 

๒.ร้อยละของบัณฑิตท่ีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของสถาบันพระบรม
ราชชนก 

ร้อยละ ๘๐ - ๖๕ ๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๓.ระดับการยอมรับและความ
เชื่อมั่นของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อ
คุณลักษณะและอัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

ระดับ ๕ 
ค่าเฉลี่ย  

๔.๕๑-๕.๐๐ 

     -    ๔ 
(๔.๐๑-
๔.๕๐) 

๔ 
(๔.๐๑-
๔.๕๐) 

๔ 
(๔.๐๑-
๔.๕๐) 

๕ 
(๔.๕๑-
๕.๐๐) 

 
 



 ๒๖ 

เป้าประสงค์ ๒บุคลากรทางสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัยมีคุณภาพสูง และเพียงพอ
ต่อการรองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกิจของกระทรวง  

ความมุ่งหวังของเป้าหมายการพัฒนาของเป้าประสงค์ 
ระยะสั้น ๓ ปี 

  ๑. วิทยาลัยมีหลักสูตรเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพ ที่หลากหลายทั้งจากส่วนกลางและ
หลักสูตรที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อรองรับปัญหาและสถานการณ์ทางด้านสุขภาพของพ้ืนที่บริการ 
 ๒. วิทยาลัยเพิ่มปริมาณบุคลากรทางสุขภาพเพ่ือรองรับสถานการณ์และการขยายตัวของระบบ
สุขภาพของชุมชน 

ระยะกลาง๕ ปี 
 ๑. บุคลากรทางสุขภาพท่ีผ่านการพัฒนาจากวิทยาลัยมีปริมาณ และคุณภาพท่ีสอดคล้องกับ 

การขยายตัวของภารกิจด้านการสาธารณสุขในชุมชน 
 ๒. วิทยาลัยมีศักยภาพในเป็นศูนย์การพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพ ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุที่ 

ได้รับการยอมรับในภูมิภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ 
     ๓. วิทยาลัยมีเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพครอบคลุมพื้นที่บริการในทุกจังหวัด 
(กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) 

ระยะยาว๑๐ปี 
     ๑. วิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพัฒนาบุคลากรด้านการพยาบาล
ผู้สูงอายุ การดูแลผู้ด้อยโอกาส และการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาโรคเบื้องต้น) สามารถจัดการ
ฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขให้เป็นบุคลากรทางสุขภาพที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์และจิตวิญญาณในการ
บริการสุขภาพแบบมืออาชีพ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างยั่งยืน  
      ๒. วิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพในระดับอาเซียน 
      ๓. วิทยาลัยมีระบบบริการเพื่อการพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพแบบเชิงรุกครบวงจร 
โดยมีตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ท่ี ๒ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๔. ร้อยละของบุคลากร 
ทางสุขภาพที่ได้รับการพัฒนา 
ผ่านเกณฑ์สมรรถนะที่วิทยาลัย
ก าหนดไว้ 

ร้อยละ๙๐ - ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ 

๕. ร้อยละของบุคลากร 
ทางสุขภาพที่ผ่านการพัฒนา 
มีการน าความรู้หรือ
ประสบการณ์ไปใช้ในการ
พัฒนางานหรือน าไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ๙๕ - ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๙๕ 

 



 ๒๗ 

เป้าประสงค์ ๓  วิทยาลัยเป็นคลังความรู้ และศูนย์กลางการบริการวิชาการสุขภาพ สามารถน า
ความรู้มาสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน น าพาชุมชนสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาทาง
สุขภาวะท่ียั่งยืน 

ความมุ่งหวังของเป้าหมายการพัฒนาของเป้าประสงค์ 
ระยะสั้น ๓ ปี 

 ๑.อาจารย์ทุกคนมีผลงานวิชาการ/ ผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน 
 ๒.วิทยาลัยมีองค์ความรู้/นวัตกรรมทางสุขภาพด้านการพยาบาลผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.วิทยาลัยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุที่ได้รับการยอมรับ
ระดับประเทศ 
 ๔.วิทยาลัยมีระบบการจัดการความรู้ด้านการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
 ๕.วิทยาลัยมีระบบบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและสามารถเพ่ิมปริมาณและ
คุณภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุให้เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับสถานการณ์การบริการในพื้นที่ 
 ๖. วิทยาลัยมีวารสารสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ด าเนินการร่วมกับเครือข่าย 
 ๗.วิทยาลัยมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการบริการวิชาการ 

ระยะกลาง๕ ปี 
 ๑.มีช่องทางการสื่อสารองค์ความรู้ทางสุขภาพสู่ชุมชนที่มีความหลากหลายและทันสมัย 
สามารถเข้าถึงชุมชนอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ และวารสารสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับยกระดับให้
เป็นวารสารอ้างอิงสุขภาพในระดับพ้ืนที่ 
 ๒.นักศึกษาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการด้านสุขภาพที่สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ไปสู่
ชุมชน 
 ๓.วิทยาลัยมีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุแห่งภาคตะวันอออก
เฉียงเหนือ  
 ๔.วิทยาลัยมีความพร้อมในการยกระดับองค์กรให้มีระบบการบริการวิชาการด้านสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพสูง และทันสมัยด าเนินงานลักษณะเชิงรุกเป็นมืออาชีพ สามารถสร้างชุมชนต้นแบบด้านการ
เรียนรู้การพัฒนาระบบสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 
 ๕.ชุมชน และสังคมได้ประโยชน์จากการสร้าง และพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมทาง
สุขภาพที่สามารถสนองความต้องการ และปัญหาทางสุขภาพทั้งในระดับชุมชนและประเทศได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
 ๖.วิทยาลัยสามารถน าส่งความรู้สู่สถานบริการสุขภาพ บุคลากรทางสุขภาพให้มีองค์ความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพ่ือรองรับความต้องการทางการบริการสุขภาพในชุมชน 
 ๗.ผลงานวิชาการ ผลการวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพของวิทยาลัยได้รับการยอมรับใน
ระดับประเทศ และมีการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
 
 
 



 ๒๘ 

ระยะยาว๑๐ปี 
 ๑. วิทยาลัยสามารถสร้างคุณค่าจากองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนจนเป็นที่ประจักษ์ใน
ระดับประเทศและเป็นห้องเรียนปฏิบัติการในระดับชุมชนของนักศึกษาที่มีความยั่งยืน (Authentic 
Learning) 
 ๒. วิทยาลัยมีศักยภาพในการเป็นคลังความรู้ และเป็นแหล่งข้อมูลทางสุขภาพ เป็นที่ พ่ึง และ
อ้างอิงทางความรู้ด้านสุขภาพของชุมชน  
 ๓. วิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุในระดับประเทศ 
(Excellence Center)  
 ๔. วิทยาลัยสามารถสร้างรายได้จากความเป็นเลิศของวิทยาลัย 
 ๕. วิทยาลัยมีเครือข่ายและมีศักยภาพในการจัดบริการวิชาการสุขภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ 
โดยมีตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของเป้าประสงค์ท่ี ๓ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๖.ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาคลังความรู้ด้านสุขภาพ 

ระดับ ๕ - ๒ ๓ ๔ ๕ 

๗.ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

ระดับ ๕ - ๒ ๓ ๔ ๕ 

๘. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้สุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

ระดับ ๕ - ๒ ๓ ๔ ๕ 

 
ผลผลิต 
ผลผลิตที่ ๑ มีนักศึกษาใหม่ และผู้จบการศึกษาตามเป้าหมายแผนการพัฒนาประจ าปี และมี

คุณภาพมาตรฐาน 
ผลผลิตนี้มีความประสงค์ตามเจตนารมณ์ที่จะสนองตอบต่อภารกิจของวิทยาลัยที่มีหน้าที่ในการ

ผลิตบัณฑิตพยาบาล เพ่ือรองรับภารกิจ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ รวมทั้งมีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ โดยมีตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของผลผลิต ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๕ ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษา
เทียบกับแรกเข้า  

ร้อยละ ๙๕ - ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๙๕ 

 



 ๒๙ 

**หมายเหตุ 
ทั้งนี้การบรรลุตัวชี้วัดมีปัจจัยความเสี่ยงไม่สามารถควบคุมได้จากสภาพการณ์ภายนอก เช่น การ

เจ็บป่วย การบาดเจ็บ การลาออก การมีเหตุสุดวิสัยขณะศึกษา เป็นต้น 
ผลผลิตที่ ๒ บุคลากรทางสุขภาพได้รับการพัฒนาให้มีจ านวน และศักยภาพที่สอดคล้องตาม

นโยบายของกระทรวง และสถานการณ์สุขภาพในพื้นที่ 
หน้าที่ของวิทยาลัยนอกจากผลิตในระดับปริญญาตรีแล้ว ยังหมายรวมถึงการบริการวิชาการใน

ลักษณะของหลักสูตรระยะสั้นทั้งที่เป็นการสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวง รัฐบาล และความต้องการ
ทางสุขภาพของท้องถิ่นแล้ว ยังหมายรวมถึงการมุ่งสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทางสุขภาพให้มี
สมรรถนะที่เพียงพอต่อการจัดการบริการสุขภาพแก่ประชาชนอีกด้วยโดยมีตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของ
ผลผลิต ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด 
ค่า

เป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑.จ านวนของบุคลากรทาง
สุขภาพที่ได้รับการพัฒนา  
(ไม่รวมการดูแลผู้สูงอายุ) 

๒,๕๐๐ - ๔๕๐ ๕๐๐ ๕๕๐ ๖๐๐ 

๒.จ านวนของบุคลากรทาง
สุขภาพที่ได้รับการพัฒนาด้าน
การดูแลผู้สูงอายุ 

๑,๐๐๐ - ๑๕๐ ๒๐๐ ๒๕๐ ๓๐๐ 

๓.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ของบุคลากรทางสุขภาพที่ได้รับ
การพัฒนาจากวิทยาลัยใน
ระดับมากข้ึนไป 

ร้อยละ ๘๕ - ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๘๕ 

 
ผลผลิตที่ ๓  มีองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อการพัฒนาการบริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน 

การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางสุขภาพเพ่ือการพัฒนาการบริการการสาธารณสุขแก่ชุมชน 
เป็นการตอกย้ าในการด าเนินงานตามภารกิจของวิทยาลัยที่เน้นการให้ความส าคัญต่อชุมชน และเป็นกลไก
ส าคัญในการสร้างชุมชนอุดมปัญญาทางสุขภาวะที่มีความยั่งยืน และรวมทั้งการยกระดับวิทยาลัยให้เป็น
คลังความรู้ และเป็นแหล่งอ้างอิงทางสุขภาพของชุมชนโดยมีตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของผลผลิต ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายแต่ละปี 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. จ านวนองค์ความรู้ นวัตกรรม
ทางสุขภาพ 

๑๐ เรื่อง - ๒ ๒ ๒ ๒ 



 ๓๐ 

กลยุทธ์ 
  
กลยุทธ์มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ (Financial Perspective) 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ 
และเชื่อม่ันจากสังคม ประชาคมอาเซียน  

กลยุทธ์ที่ ๘ บุคลากรทางสุขภาพที่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพ  สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความ
ต้องการทางสุขภาพของชุมชนและประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาคลังความรู้และนวตกรรมทางสุขภาพ 
 
กลยุทธ์มิติลูกค้า (Customer Perspective) 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการคุณภาพสูง 
กลยุทธ์ที่ ๗ เร่งรัดการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีคุณภาพและน าไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  
 
กลยุทธ์มิติกระบวนการภายใน (Internal Perspective)  

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเอกลักษณ์
ของวิทยาลัยและมีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุดมศึกษาชั้นน า 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบการบริการวิชาการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงในการให้การบริการ
วิชาการทางสุขภาพที่ครบวงจร ทันสมัยสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ (Excellence center) 
ให้ได้มาตรฐานและส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 
กลยุทธ์มิติการพัฒนาองค์กร (Learning and growth Perspective) 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรแห่งความสุข 
 กลยุทธ์ที่ ๕ ยกระดับวิทยาลัย เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในระดับสากล ( HPO) 

กลยุทธ์ที่ ๖ ยกระดับและเสริมสร้างขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญ 
และสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน   

กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริมการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ 
พันธกิจอ่ืน



๓๑ 
 

แผนที่กลยุทธ์วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ปี ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จบการศึกษาจากวิทยาลยัมีคุณภาพสูง และเพียงพอต่อการ
รองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชน ภารกจิของ
กระทรวง และสถานการณ์ทางสุขภาพของประเทศ 

 

วิทยาลยัเป็นคลังความรู้และศูนย์กลางการบริการวิชาการสุขภาพ 
สามารถน าความรู้มาสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกดิประโยชน์สุขต่อประชาชน
น าพาชุมชนสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะที่ยั่งยืน  
 

๑.พัฒนาบัณฑิตให้มีคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์
และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นท่ียอมรับ และเช่ือมั่น
จากสังคม ประชาคมอาเซยีน  
 

๙.พัฒนาระบบการบริการวิชาการด้านสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการให้การบริการวิชาการทาง
สุขภาพท่ีครบวงจร ทันสมัยสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
วิทยาลัย 
 

๒.พัฒนาการบริหารการศึกษา หลกัสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
และมีคณุภาพมาตรฐานในระดับอดุมศึกษาช้ันน า 

 

๕.ยกระดับวิทยาลัย เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงในระดับ
สากล ( HPO)  
 
 
 

๗.เร่งรัดการผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการให้มีคุณภาพและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม  
 

๔.พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้และเป็นองค์กรแห่งความสขุ  
 

๓.พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏบิตัิการคณุภาพสูง  
  
 
 
 

เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง และเป็นต้นแบบอุดมศึกษาชั้นน าด้านการพยาบาล  มุ่งสร้างบณัฑิตใหม้ีอัตลักษณ์ที่ไดร้ับการยอมรับและเชื่อมั่นจากสังคม เป็นคลังความรู้ทางสขุภาพของชมุชนและประเทศ 
 

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

เป้าประสงค ์
(Goal) 

กลยุทธ์ 
(Strategic) 
มุมมองด้านประสิทธิผล
ทางยุทธศาสตร์ 
(Financial Perspective) 

มุมมองด้านคุณภาพ 
การบริการ 
(Customer Perspective) 

มุมมองด้าน 
การปฏิบัติราชการ 
(Internal Process  
Perspective) 

มุมมองด้าน 
การพัฒนาองค์กร 
(Learning and Growth  
Perspective) 

บุคลากรทางสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยาลยัมีคุณภาพสูง 
และเพียงพอต่อการรองรับความต้องการทางสุขภาพของชุมชน 
ภารกิจของกระทรวง 

 
๑๐.พัฒนาคลังความรู้และนวตกรรมทางสุขภาพ 
 

๘.บุคลากรทางสุขภาพที่ไดร้ับการพัฒนามีคุณภาพ  
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความต้องการทางสุขภาพ
ของชุมชนและประเทศ  
 

๑๑.พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ(Excellence center) ให้ได้มาตรฐานและส่งเสริม
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 
 

๖.ยกระดับและเสรมิสร้างขีดความสามารถของอาจารย์ให้มี
ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนใหม้ีสมรรถนะสูงในการปฏิบตัิงาน   
 

๑๒.ส่งเสริมการบูรณาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท้องถิ่นกับพันธกิจอื่น  
 



๓๒ 
 

เพ่ือเป็นการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดแนวทางและการวัดของกล
ยุทธ์ ดังนี้ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑.พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับ และเชื่อมั่นจาก
สังคม ประชาคมอาเซียน  

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 
  ๑. การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
และชุมชนอย่างจริงจัง 
  ๒. ก าหนดคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและคุณลักษณะผู้เรียนที่พึง
ประสงค์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่ชัดเจน และน าไปปฏิบัติ 
  ๓. พัฒนามาตรฐานและระบบในการสร้าง พัฒนาและการประเมินผลให้บัณฑิต สามารถสอบผ่านเพ่ือ
ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ มีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่จ าเป็น และเป็นนัก
ปฏิบัติการที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่นจากท้องถิ่น ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต และทุกภาคส่วน 
  ๔. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้บัณฑิตพยาบาลเป็นผู้มีความรู้ ปัญญาทางสุขภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาสุขภาวะของชุมชน 
  ๕. จัดท าแผนจัดการศึกษาที่ส่งเสริมแผนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติและ
คุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัย 
  ๖.  เตรียมความพร้อมของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถชี้น าและอยู่
ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้งประสบความส าเร็จในวิชาชีพ 
  ๗. ส่งเสริมให้นักศึกษาผลิตผลงานวิชาการและวิชาชีพ  เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีวิชาการระหว่างสถาบันหรือระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ๘. เสริมสร้างขีดความสามารถของนักศึกษาให้มีทักษะสากลทั้งด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นและชาติพันธุ์ 
 
โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑.ร้อยละของนักศึกษา/บัณฑิต
มีผลการประเมิน 
อัตลักษณ์ในระดับดีขึ้นไป 

๙๕ - - ๘๕ ๙๐ ๙๕ 



 
  

๓๓ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ ๑ (ต่อ) 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาการบริหารการศึกษา หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย
และมีคุณภาพมาตรฐานในระดับอุดมศึกษาชั้นน า 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. เพ่ิมพูนขีดความสามารถของอาจารย์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นชุมชนเป็นหลัก 

ให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศ 
๒. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาท่ีเน้นการเรียนการสอนเพ่ือชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และเน้นการ

เรียนการสอนตามสภาพจริง 
๓. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาทางการพยาบาลที่เน้นชุมชน จนเกิด

แนวปฏิบัติที่ดีและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาพยาบาลของประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม 

๔. มีระบบและกลไกให้อาจารย์เผยแพร่องค์ความรู้ และหรือนวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาพยาบาล
ที่เน้นชุมชนสู่สาธารณะ 

๕. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยให้มีอัตลักษณ์และเป็นต้นแบบด้านการเรียนการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุขและสอนตามสภาพจริง 

๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสาขาพยาบาลศาสตร์ (Thai Qualification Frameworks :TQF) 

๗. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๘. พัฒนาห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของวิทยาลัยให้สามารถรองรับการสร้าง

และพัฒนาให้บัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญ 
๙. สร้างชุมชนให้เป็นห้องเรียนภาคปฏิบัติการที่มีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒.ระดับความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่ออัต
ลักษณ์บัณฑิต 
 - พึงพอใจ 
 
- ไม่พึงพอใจ 

 
 
 

ค่าเฉลี่ย  
๔.๕๑-๕.๐๐ 

<๒.๐๐ 

- -  
 
 
๔.๐๑-
๔.๕๐ 
<๒.๓๐ 

 
 
 
๔.๐๑-
๔.๕๐ 
<๒.๑๐ 

 
 
 
๔.๕๑-
๕.๐๐ 
<๒.๐๐ 

๓.ร้อยละของนักศึกษา/บัณฑิต
มีผลการประเมินคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๐ 
 

- - ๙๐ ๙๐ ๙๐ 



 
  

๓๔ 

๑๐. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นน าทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๑๑. ผลักดันให้อาจารย์สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพยาบาลและหรือนวัตกรรมทางด้าน
สุขภาพสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาทางสุขภาวะอย่างยั่งยืน 
โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนานักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการคุณภาพสูง 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 
  ๑. การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มคุณลักษณะที่พึงประสงคข์องบัณฑิต 
  ๒. ก าหนดคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ที่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่ชัดเจน 
และน าไปปฏิบัติ 
  ๓. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
  ๔. จัดท าแผนจัดการศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ 
  ๕. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บัณฑิตเป็นผู้มีคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ 
โดยมตีัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๔.ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัย 

ค่าเฉลี่ย 
๔.๕๑-๕.๐๐ 

- - ๔.๕๑-
๕.๐๐ 

๔.๕๑-
๕.๐๐ 

๔.๕๑-
๕.๐๐ 

๕.วิทยาลัยได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่องเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์จากหน่วยงาน
ภายนอก 

๔ - - ๑ ๑ ๑ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๖.ร้อยละของนักศึกษา/บัณฑิตมี
ผลการประเมินตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้(TQF)ในระดับดีขึ้นไป 

๙๕ - - ๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๗.ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบผ่าน
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพฯ ได้ในครั้งแรก 

ร้อยละ ๘๕ - - ๗๕ ๘๐ ๘๕ 



 
  

๓๕ 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นองค์กรแห่งความสุข 
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 

๑. ผลักดันและสร้างพฤติกรรมใหม่ของบุคลากรทุกระดับให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและค่านิยมร่วม
ขององค์กรด้วยการเชื่อมโยงกับการพิจารณาความดีความชอบ และการให้ค่าตอบแทน พร้อมทั้งการเป็น
ต้นแบบน าของผู้บริหาร 

๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ตามวัฒนธรรมและค่านิยมร่วมขององค์กรโดยเน้น
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ 

๓. ค้นหาและยกย่องบุคลากรดีเด่นขององค์กร (คนดี ศรีมหาสารคาม) 
๔. น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลมาเป็นฐานในการบริหารและพัฒนา

วิทยาลัย 
๕. สร้างสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๖. พัฒนาระบบบริการและสวัสดิการส าหรับนักศึกษาและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเป็นที่พึง 

พอใจ (ความพึงใจภายใต้ภายใต้ความพอดี ความถูกต้องเหมาะสม)โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและ
บุคลากรเป็นส าคัญ 

 ๗. น าเกณฑ์ ๕ ส มาใช้ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของวิทยาลัยให้น่าอยู่ น่าเรียน 
 ๘. สร้างความรักความผูกพัน ความภาคภูมิใจของนักศึกษาและบุคลากรที่มีต่อกันและต่อองค์กร 

โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ที่ ๕   ยกระดับวิทยาลัย เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในระดับสากล ( HPO) 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 
๑. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบงานภายในมีการบูรณาการกัน

อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการด าเนินงานที่สอดคล้องเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ(PMQA) 

๒. พัฒนาระบบการบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพคล่องตัวเอ้ือต่อการจัดการศึกษาและการ
บริหาร เน้นการพัฒนาสู่อุดมศึกษาชั้นน า 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๘.ค่าเฉลี่ยดัชนีความสุขและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๕ - - >๓.๕๐ >๔.๕๐ >๔.๕๐ 

๙.มีการจัดการความรู้ ๔ พันธกิจ - - ๓ ๔ ๔ 
๑๐.มีการน าความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

๔ พันธกิจ - - ๓ ๔ ๔ 



 
  

๓๖ 

๓. ลดภาระงานด้านธุรการ สารบรรณของคณาจารย์ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรสายสนับสนุน
และการน าระบบ IT มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ 

๔. การผลักดันแผนยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์สู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและจัดท าระบบติดตาม
ประเมินอย่างต่อเนื่อง  

๕. บูรณาการเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา(QA) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ(PMQA)  ให้มีความสอดคล้องกันและมุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมให้เกิดแก่นักศึกษา ชุมชน และวิทยาลัย 

๖. สร้างทีมบริหารให้น าองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
๗. สื่อสารและสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย 
๘. พัฒนาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยอิเลคทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ( e - College) 

โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๕ ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑๑.ระดับความส าเร็จของการบริหาร
วิทยาลัยสู่องค์กรสมรรถนะสูงในระดับสากล
(HPO) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
(TQA) 

๕ - - ๕ ๕ ๕ 

๑๒.ระดับความส าเร็จของการบริหาร
วิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยอัจฉริยะท่ีมี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทั้งใน
ด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการ 
การจัดการศึกษา และการบริการวิชาการ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

๕ 

 
 
- 

 
 
- 

๕ ๕ ๕ 

 
กลยุทธ์ที่ ๖  ยกระดับและเสริมสร้างขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงาน   

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. พัฒนาอาจารย์ให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งวิชาการเทียบเท่าและมีวุฒิทางการศึกษาตรงตาม

สาขาในระดับปริญญาโทขึ้นไป 
๒. ยกระดับขีดความสามารถของอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการศึกษาพยาบาลที่เน้น

ชุมชน และการปฏิบัติการเฉพาะสาขาทางการพยาบาลที่สอดคล้องกับความเป็นเลิศของวิทยาลัย 
๓. ผลักดันการน าแผนแม่บทการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ทางด้านการจัดการศึกษาพยาบาล

ที่เน้นชุมชน และการปฏิบัติการเฉพาะสาขาทางการพยาบาลพร้อมทั้งความก้าวหน้าในสายงาน (Career  
path) สู่การปฏิบัติ 



 
  

๓๗ 

๔. แสวงหาโอกาส แหล่งทุนและเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ในการเพ่ิมความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ และหรือนวัตกรรมทางการพยาบาล 

๕. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลงาน และสมรรถนะของอาจารย์ 
๖. พัฒนากลไกและมาตรการเพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของวิทยาลัยด้วยเทคนิคการ

พัฒนาที่หลากหลายได้มาตรฐาน 
๗. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลงาน และสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน  
๘. ยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในสาขา

อาชีพของตน 
๙. ผลักดันการน าแผนแม่บทการพัฒนาสมรรถนะและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพพร้อมทั้ง

ความก้าวหน้าในสายงาน (Career  path) ของบุคลากรสายสนับสนุนสู่การปฏิบัติ 
๑๐. พัฒนากลไกและมาตรการเพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของวิทยาลัยด้วยเทคนิคการ

พัฒนาที่หลากหลายได้มาตรฐาน 
โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๕ ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑๓.ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนการยกระดับ และน าความรู้ที่ได้มา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ
ปฏิบัติงาน 

๙๕ 

 
 
- 

 
 
- 

๘๕ ๙๐ ๙๕ 

๑๔.ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการต่อ
การปฏิบัติงานภายหลังได้รับการพัฒนาใน
ระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ ๙๕ - - ๙๐ ๙๕ ๙๕ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๗ เร่งรัดการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการให้มีคุณภาพและน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพในการท าวิจัย / นวัตกรรมทาง

สุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
๒. สร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง

สุขภาพและแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก 
๓. สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการผลิตผลงานวิชาการเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง

สุขภาพอย่างต่อเนื่อง 



 
  

๓๘ 

๔. มีระบบการสร้างขวัญและก าลังใจในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมทางสุขภาพ 

๕. เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยแก่นักศึกษาให้สามารถคิดค้นและพัฒนาผลงานที่เป็นประโยชน์แก่
สุขภาพชุมชน 

๖. สนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพื่อท าการวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๗. ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี 

เครือข่าย 
๘. ใช้รูปแบบวิจัยและพัฒนา R&D  ในการสร้างองค์ความรู้ /นวัตกรรมทางด้านสุขภาพที่บูรณาการ

กับภูมิปัญญาสุขภาพของชุมชน 
๙. บูรณาการการสร้างองค์ความรู้ /นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน 
๑๐. จัดการความรู้จากองค์ความรู้ /นวัตกรรมทางด้านสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและ

ต่างประเทศ 
๑๑.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ /นวัตกรรมทางด้านสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายและ

หน่วยงานอื่น 
๑๒. ด าเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
๑๓. พัฒนาระบบการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติให้ต่อเนื่อง 
๑๔. พัฒนาวารสารสุขภาพท่ีด าเนินการร่วมกับเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑๕. สนับสนุนและร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในการน าองค์ความรู้/นวัตกรรม

ทางด้านสุขภาพ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๕ ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑๕.จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
ที่มีคุณภาพและเกิดประประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม 

๒๒ 
 
- 

 
- ๕ ๕ ๕ 

 
กลยุทธ์ที่ ๘ บุคลากรทางสุขภาพที่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพ  สอดคล้องกับอัตลักษณ์ และความต้องการทาง
สุขภาพของชุมชนและประเทศ 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน ภาครัฐ  เอกชน  หน่วยงาน วิชาชีพ ในการก าหนดทิศทางและ

แผนบริการวิชาการ  โดยค านึงถึงประโยชน์/ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
๒. มีการวางแผนการบริการวิชาการ โดยบูรณาการร่วมกับพันธกิจอ่ืนๆของวิทยาลัยฯ 
๓. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพที่หลากหลายเพ่ือรองรับปัญหา

และสถานการณ์ทางด้านสุขภาพของพ้ืนที่ 



 
  

๓๙ 

๔. ก าหนดมาตรฐาน เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของบุคลากรทางสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาจาก
วิทยาลัยฯ 

๕. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคลอบคุมพ้ืนที่บริการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในการให้บริการวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพสุขภาพ 

๖. มีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรทางสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัยฯ 
โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑๖.จ านวนของบุคลากรทางสุขภาพท่ี
ได้รับการพัฒนา 

๓,๕๐๐ - - ๗๐๐ ๘๐๐ ๙๐๐ 

๑๗.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการของ
บุคลากรทางสุขภาพท่ีได้รับการพัฒนา
จากวิทยาลัยในระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๕ - - ๘๐ ๘๕ ๘๕ 

 
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบการบริการวิชาการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพสูงในการให้การบริการวิชาการทาง
สุขภาพที่ครบวงจร ทันสมัยสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและรองรับ

การขยายตัวของภารกิจด้านสุขภาพในชุมชน 
๒. แสวงหา/พัฒนาแหล่งเรียนรู้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศ แหล่งเพ่ิมทักษะที่เอ้ือต่อ

การให้บริการวิชาการสุขภาพเพ่ือพัฒนาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของบุคลากรทางสุขภาพ 
๓. สร้างและพัฒนาการจัดการความรู้ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพและชุมชนน าไปสู่การพัฒนาเป็นศูนย์

การเรียนรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุและด้านสุขภาพอ่ืนๆให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔. มีระบบการติดตามประเมินผลบุคลากรทางสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ค าปรึกษาและการพัฒนาที่

เกิดคุณค่ากับชุมชนอย่างแท้จริง 
๕. การจัดระบบบริการในการให้ค าปรึกษาหรือการพัฒนาด้านผู้สูงอายุ 
๖. ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการ

พยาบาล 
๗. พัฒนาพฤติกรรมการให้บริการวิชาการให้ได้มาตรฐานเดียวกันและเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาลัย 

 ๘. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญในด้านเวชปฏิบัติด้าน
ผู้สูงอายุและด้านอาสาสมัครดูแลผู้ด้อยโอกาสและน าความรู้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 



 
  

๔๐ 

๙. จัดการระบบการประมวลผลความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการและถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในวิทยาลัยฯและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

๑๐. สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่างประเทศ 
โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑๘.ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบการบริการวิชาการด้านสุขภาพ 

๕ ระดับ - - ๕ ๕ ๕ 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาคลังความรู้และนวตกรรมทางสุขภาพ 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 
๑. พัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพในการท าวิจัย / นวัตกรรมทาง

สุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติสอดคล้องกับศูนย์ความเป็นเลิศของวิทยาลัย 
๒. สร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทาง

สุขภาพและแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก 
๓.สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการผลิตผลงานวิชาการเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางสุขภาพ

อย่างต่อเนื่อง 
๔. มีระบบการสร้างขวัญและก าลังใจในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการเพ่ือสร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมทางสุขภาพ 
๕. เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยแก่นักศึกษาให้สามารถคิดค้นและพัฒนาผลงานที่เป็นประโยชน์แก่

สุขภาพชุมชน 
๖. สนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพื่อท าการวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
๗. ส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านสุขภาพของชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคี 

เครือข่าย 
๘. ใช้รูปแบบวิจัยและพัฒนา R&D  ในการสร้างองค์ความรู้ /นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ ที่บูรณาการ

กับภูมิปัญญาสุขภาพของชุมชน 
๙. บูรณาการการสร้างองค์ความรู้ /นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน 
๑๐. จัดการความรู้จากองค์ความรู้ /นวัตกรรมทางด้านสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและ

ต่างประเทศ 
๑๑.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ /นวัตกรรมทางด้านสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายและ

หน่วยงานอื่น 
๑๒. ด าเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
๑๓.พัฒนาระบบการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติให้ต่อเนื่อง 



 
  

๔๑ 

๑๔. สนับสนุนและร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ในการน าองค์ความรู้/นวัตกรรม
ทางด้านสุขภาพ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๕ ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑๙.จ านวนองค์ความรู้ นวัตกรรมทาง
สุขภาพ 

๑๐ 
- - 

๒ ๒ ๒ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ  (Excellence center) ให้ได้
มาตรฐานและส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ ดังนี้ 

๑. คัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมและสอดคล้องกับความเป็นเลิศของวิทยาลัยด้านการพยาบาล
ผู้สูงอายุ 

๒. ด าเนินการร่วมกับองค์กร/หน่วยงานต่างๆ เช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  องค์การบริการ
ส่วนต าบล เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ ๑๒  เป็นต้น 

๓. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสุขภาพในชุมชนเพ่ือการพัฒนาสุขภาพรายบุคคล 
๔. ส่งเสริมให้ประชาชนเจ้าของชุมชนร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
๕. สร้างเสริมกิจกรรมสุขภาพและจิตสาธารณะทางสุขภาพเพ่ือการยอมรับ 
๖. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้สุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อเป็นห้องเรียนสุขภาพชุมชนของวิทยาลัย 

  ๗. จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาการสุขภาพผู้สูงอายุ 
 ๘. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการวิจัยด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 
 ๙. พัฒนาระบบการจัดการความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

         ๑๐. สร้างช่องทางเผยแพร่คลังความรู้ที่หลากหลายและทันสมัย ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยง่าย 
         ๑๑. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการเป็นคลังความรู้และเป็นแหล่งข้อมูลทางสุขภาพที่อ้างอิงได้  
         ๑๒. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของศูนย์อย่างต่อเนื่องด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

๔๒ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๕ ปี 
ค่าเป้าหมายรายปี 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๒๐.จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริการวิชาการ
เพ่ิมข้ึน 

๔ - - ๑ ๑ ๑ 

๒๑.การด าเนินงานผ่านเกณฑ์
การประเมินศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านสุขภาพ 

ร้อยละ ๘๕ 
- - 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 

 
กลยุทธ์ที่ ๑๒  ส่งเสริมการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพันธกิจอ่ืน 

มาตรการและแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ดังนี้ 
๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมการบูรณาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับพันธกิจอ่ืนของ

วิทยาลัย 
โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกลยุทธ์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
๕ ปี 

ค่าเป้าหมายรายปี 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๒๒.มีการบูรณาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับพันธกิจอ่ืน 
 

๔ - - ๒ ๓ ๔ 



 
  

๔๓ 

บทที่ ๓ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิ
 

การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย  (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ไปสู่การปฏิบัติเป็นการ
ด าเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

๑.  การผลิตบัณฑิตพยาบาลเพ่ือรองรับระบบสุขภาพของชุมชน   
๒.  การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะแก่ก าลังคนด้านสุขภาพของชุมชน 
๓.  การสร้างผลงานวิชาการ  องค์ความรู้  นวัตกรรมสุขภาพและให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่

ชุมชน 
๔.  การพัฒนาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษาด้านการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับชั้นน า 
ทั้งนี้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วยรายละเอียดของพันธกิจ แผนงาน โครงการตัวชี้วัด ค่า 

เป้าหมาย งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ รวมจ านวนทั้งสิ้น  จ านวน ๑๘  โครงการรายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑
และยังได้ก าหนดโครงการเร่งด่วน (Flagship) ที่ส าคัญ เร่งด่วน เพ่ือเป็นวาระในการพัฒนาเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จ านวน ๕  โครงการ ได้แก่ 
 ๑. โครงการสร้างและพัฒนาให้บัณฑิตเป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพสูงและมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

๒. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพฯ 
 ๓. โครงการพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

๔. โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านผู้สูงอายุ  
๕. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสู่การเป็นวิทยาลัยอัจฉริยะ 

 



๔๔ 
 

ตารางท่ี ๓.๑ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
ตารางที่ ๓.๑ การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

๑. การผลิตบัณฑิต
พยาบาลเพ่ือ
รองรับระบบ
สุขภาพของชุมชน   

๑. ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้าง
และพัฒนาบัณฑิตให้
มีอัตลักษณ์ที่โดด
เด่น เป็นที่ยอมรับ 
และเชื่อม่ันจาก
สังคม 
ตัวช้ีวัดที่ ๑. ร้อยละ
ของนักศึกษา/บัณฑิต
มีผลการประเมินอัต
ลักษณ์ในระดับดีขึ้น
ไป อย่างน้อยร้อยละ 
๘๕ 
ตัวชี้วัดที่ ๒. ระดับ
ความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่ออัตลักษณ์
บัณฑิต ระดับพึง
พอใจมีค่าเฉลี่ย

โครงการที่ ๑  
โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพของนักศึกษา
ให้มีคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์และมีอัต
ลักษณ์ที่โดดเด่นของ
การบริการสุขภาพด้วย
หัวใจความเป็นมนุษย์ 
ตัวช้ีวัด 
๑.มีรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาที่
มีการบูรณาการกับพันธ
กิจอ่ืนและสะท้อนอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์และ
ก่อให้เกิดผลกระทบที่
เป็นประโยชน์และ/หรือ
สร้างคุณค่าต่อสังคม   

๑๙๙,
๗๐๐ 

๓๒, 
๒๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖, 
๘๐๐ 

๔๐, 
๐๐๐ 

  ๓๐๘,๗๐๐ 
 

กลุ่ม
วิชาการ 



๔๕ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

มากกว่า ๔.๐๐ 
ระดับความไม่พึง
พอใจมีค่าน้อยกว่า 
๒.๓๐  
ตัวชี้วัดที่ ๓.ร้อยละ
ของนักศึกษา/บัณฑิต
มีผลการประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ ในระดับ
ดีขึ้นไป อย่างน้อย
ร้อยละ ๙๐   

๒.มีนวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ด้านสุขภาพ 
ของนักศึกษา 
๓.ร้อยละ ๘๐ ของ
นักศึกษาได้รับการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
๔.มีรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนแบบทวิ
ภาษา 
๕.มีรายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 
๖. ร้อยละ ๘๐ ของ
นักศึกษามีผลการ
ประเมินอัตลักษณ์ใน
ระดับดีข้ึนไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. การผลิตบัณฑิต
พยาบาลเพ่ือ
รองรับระบบ
สุขภาพของชุมชน   

๑. ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตร
และการจัดการเรียน

๒. โครงการพัฒนา
ระบบบริหารการศึกษา
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

๒๐๐,
๐๐๐ 

๖๐, 
๘๐๐  

 
 

43, 
600 

45, 
000 

349,4๐๐ กลุ่มวิชาการ 



๔๖ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

การสอนที่เน้น
เอกลักษณ์ของ
วิทยาลัยและมี
คุณภาพมาตรฐานใน
ระดับอุดมศึกษาชั้น
น า 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔. ผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ
วิทยาลัยอย่างน้อยใน
ระดับดมีาก  
ตัวชี้วัดที่ ๕. วิทยาลัย
ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่อง
เกี่ยวกับเอกลักษณ์
จากหน่วยงาน
ภายนอก อย่างน้อย 
๑ หน่วยงาน   

ทางการพยาบาลที่เน้น
ชุมชนโดยใช้รูปแบบ
RASLINE 
ตัวช้ีวัด 
๑.ร้อยละของรายวิชา
ทางการพยาบาลมีการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นชุมชนอย่างน้อย 
ร้อยละ ๓๐  
๒.มีรูปแบบใหม่ของการ
จัดการเรียนการสอน
ทางการพยาบาลที่เน้น
ชุมชนของวิทยาลัยอย่าง
น้อย ๑ รูปแบบ  
๓.จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือในการผลิต
บัณฑิตและความร่วมมือ
ในการสร้างสังคมและ
ชุมชนสุขภาวะอย่าง
น้อย ๒ เครือข่าย 
๔.รูปแบบของการ



๔๗ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

บริการวิชาการเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพของ
บุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนในพ้ืนที่เขตเมือง
และเขตชนบท อย่าง
น้อย ๑รูปแบบ 
๕.จ านวนงานวิจัยที่
มุ่งเน้นการสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชน อย่าง
น้อย ๑ เรื่อง 

๑. การผลิตบัณฑิต
พยาบาลเพ่ือ
รองรับระบบ
สุขภาพของชุมชน   

๑. ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตร
และการจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
เอกลักษณ์ของ
วิทยาลัยและมี
คุณภาพมาตรฐานใน
ระดับอุดมศึกษาชั้น
น า 
 

โครงการที่ ๓ โครงการ
ปรับระบบการบริหาร
หลักสูตรและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้ได้
คุณภาพ
มาตรฐานสากลของ
การเป็นถาบัน
อุดมศึกษา 
ตัวช้ีวัด 
๑.ผลการประเมิน

๖๓๐,
๐๐๐ 

๓๙๓,
๕๐๐  

117,
800* 
ทะเบียน
และ
ประเมิน
ผล 

๒00, 
0๐๐ 

1,341,300 กลุ่มวิชาการ 



๔๘ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๔. ผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ
วิทยาลัยอย่างน้อยใน
ระดับดมีาก  
ตัวชี้วัดที่ ๕. วิทยาลัย
ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่อง
เกี่ยวกับเอกลักษณ์
จากหน่วยงาน
ภายนอก อย่างน้อย 
๑ หน่วยงาน   

คุณภาพการศึกษาของ
กลุ่มวิชาการอยู่ในระดับ
ดีมาก  
๒.ผลการด าเนินงานใน
การประกันคุณภาพ
คุณภาพหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขา
พยาบาลศาสตร์อย่าง
น้อยในระดับดี 
๓.ร้อยละของราย
วิชาชีพที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐานในการจัดการเรียน
การสอนอย่างน้อยร้อย
ละ ๓๐ 
๔. ร้อยละของรายวิชาที่
มีการบูรณาการการ
จัดการเรียนรายวิชากับ
พันธกิจอ่ืนอย่างน้อย 



๔๙ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

ร้อยละ ๒๐ 
๕. ระดับความส าเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
การบริหารหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทางการ
พยาบาลที่เน้นชุมชน 
อย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
๖. ผลการด าเนินงานใน
การพัฒนาระบบบริหาร
การศึกษาและ
กระบวนการจัดการ
เรียน การสอนที่เน้น
ชุมชนก่อให้เกิด
ผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และ/หรือ
สร้างคุณค่าต่อสังคม 
 

๑. การผลิตบัณฑิต
พยาบาลเพ่ือ
รองรับระบบ

๑. ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตร

โครงการที่ ๔ โครงการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ให้มีความพร้อมและ

-* ๒,๖๑
๕,๐๐

๐  

*รวม
ในการ
บริหาร 

1000,
000 

๓,๖๑๕, 
๐๐๐  

กลุ่ม
วิชาการ 



๕๐ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

สุขภาพของชุมชน   และการจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
เอกลักษณ์ของ
วิทยาลัยและมี
คุณภาพมาตรฐานใน
ระดับอุดมศึกษาชั้น
น า 
 
ตัวชี้วัดที่ ๔. ผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ
วิทยาลัยอย่างน้อยใน
ระดับดมีาก  
ตัวชี้วัดที่ ๕. วิทยาลัย
ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณยกย่อง
เกี่ยวกับเอกลักษณ์
จากหน่วยงาน
ภายนอก อย่างน้อย 
๑ หน่วยงาน   

ทันสมัยตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
ตัวช้ีวัด 
๑. ห้องปฏิบัติการมี
อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติการ
สอดคล้องกับการปฏิบัติ
จริงในสาขาการ
พยาบาลสูติศาสตร์  
การพยาบาล   การ
พยาบาลชุมชน การ
พยาบาลพ้ืนฐาน 
การพยาบาลวิกฤตการ
พยาบาลจิตเวชการ
พยาบาลอายุรกรรม-
ศัลยกรรม 
ตามเกณฑ์ของสภาการ
พยาบาล 
๒. มีคู่มือคู่มือการฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลและ
สื่อ  
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย



๕๑ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

ตนเองมาไว้ใน
ห้องปฏิบัติการพยาบาล 
๓.บุคลากรสาย
สนับสนุนได้รับการ
พัฒนาทักษะ 
๔.วิจัยความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการห้องสมุด 
 

๑. การผลิตบัณฑิต
พยาบาลเพ่ือ
รองรับระบบ
สุขภาพของชุมชน   

๑. ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนา
นักศึกษาให้เป็นนัก
ปฏิบัติการ
คุณภาพสูง  
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละ
ของนักศึกษา/บัณฑิต
มีผลการประเมินตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ 
TQF ระดับดีข้ึนไป
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐  
ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละ
ของบัณฑิตที่สอบ

โครงการที่ ๕ โครงการ
สร้างและพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นนัก
ปฏิบัติการคุณภาพสูง 
ตัวช้ีวัด 
๑.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการสร้างและ
พัฒนานักศึกษาให้เป็น
นักปฏิบัติการ
คุณภาพสูง 
๒.ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ

๔๔๐,
๐๐๐ 

๓๓, 
๔๐๐  

16, 
000 

๒๐, 
๐๐๐ 

๕๐๙,๔๐๐ 
 

กลุ่มวิชาการ 



๕๒ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

ผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพฯ ได้
ในครั้งแรกอย่างน้อย
ร้อยละ ๗๕ 

จัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นนัก
ปฏิบัติการที่มี
คุณภาพสูง 
๓.มีรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้น 
Competency-Based 
Learning อย่างน้อย ๒ 
รายวิชา 

๑. การผลิตบัณฑิต
พยาบาลเพ่ือ
รองรับระบบ
สุขภาพของชุมชน   

๑. ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนา
นักศึกษาให้เป็นนัก
ปฏิบัติการ
คุณภาพสูง  
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละ
ของนักศึกษา/บัณฑิต
มีผลการประเมินตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบ 
TQF ระดับดีข้ึนไป
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐  

โครงการที่ ๖ โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
บริหารและการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อการ
สอบขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษา/บัณฑิตท่ีสอบ
ขึ้นทะเบียนประกอบ
วิชาชีพผ่านในครั้งแรก

๔๕๐,
๐๐๐ 

๕๑๗,
๕๐๐  

475,
125 

400, 
000 

1,842,625 กลุ่มวิชาการ 



๕๓ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๗ ร้อยละ
ของบัณฑิตที่สอบ
ผ่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพฯ ได้
ในครั้งแรกอย่างน้อย
ร้อยละ ๗๕ 

อย่างน้อยร้อยละ ๗๕ 
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของ
นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับ
การเตรียมความพร้อม
ในการสอบขึ้นทะเบียน
ประกอบวิชาชีพ 

๑. การผลิตบัณฑิต
พยาบาลเพ่ือ
รองรับระบบ
สุขภาพของชุมชน   

๑. ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนา
องค์กรสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้และเป็น
องค์กรแห่งความสุข  
ตัวชี้วัดที่ ๘ ค่าเฉลี่ย
ดัชนีความสุขและ
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
(มากกว่า ๓.๕๐) 
 

โครงการที่ ๗ โครงการ
องค์กรแห่งความสุข 
ตัวช้ีวัด 
๑.ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมีดัชนี
ความสุขเพ่ิมข้ึนอย่าง
น้อย ร้อยละ ๘๐ 
๒.ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
๓.ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการพัฒนา 
ตามอัตลักษณ์ มี
ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 

๔๔๗,
๕๐๐ 

๑๙๔,
๖๐๐ 

 

378,
80 

40, 
000 

719,980 กลุ่ม
อ านวยการ 



๕๔ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

๓.๕๑ ในคะแนนเต็ม๕ 
๔.ร้อยละของบุคลากรที่
มีผลการประเมินด้าน
คุณธรรมจริยธรรมใน
เรื่องการท าความดี ใน
ระดับดีข้ึนไป อย่างน้อย 
ร้อยละ ๘๐ 

๔. การพัฒนา
วิทยาลัยสู่
สถาบันอุดมศึกษา
ด้านการพยาบาลที่
มีคุณภาพ
มาตรฐานใน
ระดับชั้นน า 
 

๑. ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ  

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนา
องค์กรสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้และเป็น
องค์กรแห่งความสุข  
ตัวชี้วัดที่ ๙ มีการ
จัดการความรู้อย่าง
น้อย ๓ พันธกิจ คือ 
การผลิตบัณฑิต การ
วิจัย และบริการ
วิชาการ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ มีการ
น าความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ไป
ปรับใช้ในการ

โครงการที่ ๘  โครงการ
พัฒนาวิทยาลัยสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด 
๑.กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
มีการจัดการความรู้ตาม
แผนที่ก าหนด 
๒. มีองค์ความรู้/แนว
ปฏิบัติที่ดีทุกประเด็นที่
ก าหนด 
๓. อาจารย์น าองค์
ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี
ไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน

๒๐, 
๐๐๐ 

๑๘, 
๐๐๐  

๑๔๖,
๐๐๐ 

๒๐๐, 
๐๐๐ 

384,000 กลุ่มวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

 



๕๕ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

ปฏิบัติงาน อย่างน้อย 
๓ องค์ความรู้คือ 
ด้านการผลิต การ
วิจัย และบริการ
วิชาการ 

และการวิจัย 
๔. บุคลากรน าองค์
ความรู้/แนวปฏิบัติที่ดี
ไปใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินงาน 
 

๔. การพัฒนา
วิทยาลัยสู่
สถาบันอุดมศึกษา
ด้านการพยาบาลที่
มีคุณภาพ
มาตรฐานใน
ระดับชั้นน า 
 

๑. ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
ยกระดับวิทยาลัย 
เป็นองค์กรสมรรถนะ
สูงในระดับสากล ( 
HPO)  
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ระดับ
ความส าเร็จของการ
บริหารวิทยาลัยสู่การ
เป็นวิทยาลัยอัจฉริยะ
ที่มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย
ทั้งในด้านการเรียน
การสอน การบริหาร
จัดการ การจัดการ
ศึกษา และการ

โครงการที่ ๙ โครงการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศสู่การเป็น
วิทยาลัยอัจฉริยะ 
ตัวช้ีวัด 
๑. มีแผนสารสนเทศ
ประจ าปี ๒๕๕๖ ที่
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของวิทยาลัย 
๒. มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจครอบคลุม ๕ 
ด้าน ได้แก่ การสอน 
การวิจัย การบริหาร 
การบริการวิชาการ และ

๒๗๘,
๑๒๐ 

๑,๘๙
๗,๘๔

๐ 

๔๖, 
๕๖๐ 

 

๒๐๐, 
๐๐๐ 

๒,๔๒๒,๕๒๐ กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
และพัฒนา
คุณภาพ 

 
 



๕๖ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

บริการวิชาการตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อยู่
ในระดับ ๕ 
 

ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของ
วิทยาลัย 
๓. มีอุปกรณ์เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
วิทยาลัยอัจฉริยะของ 
สบช 
๔. มีระบบสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนการสอน 
(e-learning) อย่างน้อย 
๓ เรื่อง / รายวิชา กลุ่ม
วิชาบริหารฯ, กลุ่มวิชา
ครอบครัวฯ,กลุ่มวิชา
มารดาฯ 
๕. มีการเชื่อมต่อ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตกับ 
Uninet 
๖. ผู้ใช้มีความพึงพอใจ
ต่อการใช้ระบบ
สารสนเทศค่าเฉลี่ย 



๕๗ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

๓.๕๑ ขึ้นไปจากคะแนน 
เต็ม ๕ 
๗. มีแผนปรับปรุงระบบ
สารสนเทศประจ าปี 
๒๕๕๗ จากผลการ
ประเมินประจ าปี 
๒๕๕๖ 

๔. การพัฒนา
วิทยาลัยสู่
สถาบันอุดมศึกษา
ด้านการพยาบาลที่
มีคุณภาพ
มาตรฐานใน
ระดับชั้นน า 
 

๑. ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
ยกระดับวิทยาลัย 
เป็นองค์กรสมรรถนะ
สูงในระดับสากล ( 
HPO)  
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ระดับ
ความส าเร็จของการ
บริหารวิทยาลัยสู่
องค์กรสมรรถนะสูง
ในระดับสากล(HPO) 
ตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ
(TQA) อยู่ในระดับ ๕  
 

โครงการที่ ๑๐ 
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการองค์กร
ตามเกณฑ์การบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(PMQA) 
ตัวชี้วัด 
๑. ผลการประเมิน
องค์การด้วยตนเองตาม
เกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน 
(โปรแกรมการตรวจ
ประเมิน 

๒๓๘,
๘๐๐ 

๖๓,๖
๐๐ 

 

51,
๑๐๐ 

 

50,
๐๐๐ 

๔๐๓,๕๐๐ กลุ่ม
ยุทธศาสตร์
และพัฒนา
คุณภาพ 

 
 



๕๘ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

 Fundamental level) 
และตามโปรแกรม Self 
Certify FL ทุกหมวด
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๙๐ 
ขึ้นไป 
๒. มีการบูรณาการการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) กับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

๔. การพัฒนา
วิทยาลัยสู่
สถาบันอุดมศึกษา
ด้านการพยาบาลที่
มีคุณภาพ
มาตรฐานใน
ระดับชั้นน า 
 

๑. ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๖ 
ยกระดับและ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถของ
อาจารย์ให้มี ความ
เชี่ยวชาญและ
สมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มี

โครงการที่ ๑๑ 
โครงการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์ให้มี
ความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติงานผู้สอน 
ตัวช้ีวัด 
๑. มีแผนพัฒนาอาจารย์
ตามความเชี่ยวชาญ 
๒. อาจารย์ทุกคนได้รับ

๑,๙๒
๐,๐๐

๐ 

๑,๙๒
๐,๐๐

๐  

1,85
8,60

0 

570,0
00 

6,268,600 กลุ่ม
อ านวยการ 

 



๕๙ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

สมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติงาน   
ตัวชี้วัดที่ ๑๓ 
อาจารย์ทุกคนได้รับ
การพัฒนาตามแผนที่
ก าหนดและน าความรู้
ที่ได้มาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 
หรือ การปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยร้อยละ ๘๕  
 

การพัฒนาทั้งด้าน
วิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผล  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 
๑๐๐ 
๓. อาจารย์ใหม่ทุกคน
ได้รับการพัฒนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 
๑๐๐ 
๔. ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์ ระดับมากขึ้น
ไป ค่าเป้าหมาย 
ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 
๓.๕๑ 

๔. การพัฒนา
วิทยาลัยสู่
สถาบันอุดมศึกษา
ด้านการพยาบาลที่

๑. ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๖ 
ยกระดับและ
เสริมสร้างขีด
ความสามารถของ

โครงการที่ ๑๒ 
โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ความสามารถของ

๔๖๐,
๐๐๐ 

๕๔๙,
๖๐๐ 

1,10
6,20

0 

280, 
000 

2,395800 กลุ่ม
อ านวยการ 

 



๖๐ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

มีคุณภาพ
มาตรฐานใน
ระดับชั้นน า 
 

อาจารย์ให้มี ความ
เชี่ยวชาญและ
สมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติงานและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มี
สมรรถนะสูงในการ
ปฏิบัติงาน   
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนภายหลัง
การได้รับการพัฒนา
ระดับมากข้ึนไปอย่าง
น้อยร้อยละ ๙๐ 

บุคลากรสายสนับสนุน
สู่การปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศ 
ตัวช้ีวัด 
๑.ร้อยละของบุคลากร
สายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
ค่าเป้าหมายอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ 
๒.บุคลากรทุกคนมี
ตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน 
๓.มีมาตรฐานในการ
ท างานครบทุกกลุ่มงาน 
๔.ร้อยละของบุคลากร
ใหม่ที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผน ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๐๐  

๓. การสร้าง
ผลงานวิชาการ  
องค์ความรู้  

๒.วิจัยและ
พัฒนาองค์
ความรู้ด้าน

กลยุทธ์ที่ ๗ เร่งรัด
การผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัย

โครงการที่ ๑๓ โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิจัย ผลงาน

๒๗๐,
๐๐๐ 

๓,๒๔
๑,๕๐

๐ 
 

๓,
252,
015 

๓,
000,0

00 

6,763,515 กลุ่มวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
 



๖๑ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

นวัตกรรมสุขภาพ
และให้บริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพแก่ชุมชน 

การศึกษาและ
สุขภาพ 

และผลงานวิชาการ
ให้มีคุณภาพและ
น าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม  
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ จ านวน
ผลงานวิจัยและ
ผลงานวิชาการท่ีมี
คุณภาพและเกิดประ
ประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม อย่างน้อย 
จ านวน ๕ เรื่อง 
 

วิชาการและนวัตกรรม
ให้ได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติและ
นานาชาต ิ
ตัวช้ีวัด 
๑.จ านวนของงานวิจัย
งานวิชาการ และงาน
สร้างสรรค์ท่ีแล้วเสร็จ
ตามแผนและได้รับ
ค าปรึกษาในการ
ด าเนินงาน อย่างน้อย 
๒๙ เรื่อง 
๒. จ านวนของงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์  ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารที่ที่มีการ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล  TCI  อย่าง
น้อย ๑๐ เรื่อง มีการ

 



๖๒ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในประกาศของสมศ. 
อย่างน้อย ๔ เรื่อง 
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR หรือ สมศ.
รับรอง อย่างน้อย ๓ 
เรื่อง  น าเสนอในเวที
วิชาการระดับชาติอย่าง
น้อย ๑๐ เรื่องและ
น าเสนอในเวทีวิชาการ
นานาชาติอย่างน้อย ๒ 
เรื่องได้ค่าคะแนน = 
๓.๑๒๕ 

๓. การสร้าง
ผลงานวิชาการ  
องค์ความรู้  

๓. บริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพแก่

กลยุทธ์ที่ ๘ 
บุคลากรทางสุขภาพ
ที่ได้รับการพัฒนามี

โครงการที่ ๑๔  
โครงการพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการด้าน

๗,๗๖
๐ 

๘,๐๐
๐ 

๗๖,๐
๐๐ 
 

20, 
000 

111,760 กลุ่มวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 
 



๖๓ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

นวัตกรรมสุขภาพ
และให้บริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพแก่ชุมชน 

สังคม คุณภาพ  สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ และ
ความต้องการทาง
สุขภาพของชุมชน
และประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ ๑๖ จ านวน
ของบุคลากรทาง
สุขภาพที่ได้รับการ
พัฒนาจ านวน 
๗๐๐ คน  
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการของ
บุคลากรทางสุขภาพ
ที่ได้รับการพฒันา
จากวิทยาลัยในระดับ
มากขึ้นไป  
ค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ ๘๐ 

สุขภาพที่มีคุณภาพ 
กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด 
๑.จ านวนหลักสูตรที่
ได้รับการพัฒนาตาม
กระบวน 
การพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อย ๒ หลักสูตร 
๒.จ านวนรูปแบบการ
บริการวิชาการท่ีได้จาก
การถอดบทเรียนอย่าง
น้อย ๒ หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๔ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

 ๒. การพัฒนา
และเสริมสร้าง
สมรรถนะแก่
ก าลังคนด้าน
สุขภาพของชุมชน 

๓. บริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพแก่
สังคม 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนา
ระบบการบริการ
วิชาการด้านสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพสูง
ในการให้การบริการ
วิชาการทางสุขภาพ
ที่ครบวงจร ทันสมัย
สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของ
วิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบการ
บริการวิชาการด้าน
สุขภาพอยู่ในระดับ 
ระดับ ๕ 

โครงการที่ ๑๕ 
โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและ
เครือข่ายบริการ
วิชาการด้านสุขภาพ  
ตัวช้ีวัด 
๑.มีคู่มือบริการวิชาการ
ที่ได้รับการพัฒนา 
๒.จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือการ
ให้บริการวิชาการ
ภายนอกอย่างน้อย ๒ 
เครือข่าย 
๓.มีการบูรณาการ
บริการวิชาการกับพันธ
กิจอ่ืนอย่างน้อย ๒  
พันธกิจ 
 
 
 
 

๘,๐๐
๐ 

๗,๐๐
๐  

๗๒, 
๐๐๐ 

 

๗,๐๐๐ 8๗,๐๐๐ 
 

กลุ่มวิจัย
และบริการ
วิชาการ 

 



๖๕ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

 ๓. การสร้าง
ผลงานวิชาการ  
องค์ความรู้   

๓. บริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพแก่
สังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนา
คลังความรู้และนว
ตกรรมทางสุขภาพ  
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ จ านวน
องค์ความรู้ 
นวัตกรรมทางสุขภาพ 
อย่างน้อย  ๒ เรื่อง 
 

โครงการที่ ๑๖ โครงการ 
พัฒนาคลังความรู้และ
นวัตกรรมทางสุขภาพสู่
ความเป็นเลิศในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตัวช้ีวัด 
๑.มีจ านวนองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมด้าน
สุขภาพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
และในคลังความรู้อย่าง
น้อยจ านวน ๕ เรื่อง 
 ๒.มีผลงานวิชาการ/
วิจัย/นวัตกรรมด้าน
สุขภาพหรือด้าน
ผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน
และได้รับการยอมรับใน
ระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างน้อย  ๕ 
เรื่อง 

๒๐, 
๐๐๐ 

๒๕,๒
๖๐ 

๑๘,๖
๐๐  
 

20,
๖๐๐  

 

๘๔,๔๖๐ กลุ่มวิจัยและ
บริการ
วิชาการ 

 



๖๖ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

๓.มีผลงานวิชาการ/
นวัตกรรมที่ได้รับการจด
สิทธิบัตรอย่างน้อย ๑ 
เรื่อง 
๔.ผู้ใช้คลังความรู้มี
ความพึงพอใจในระดับ
มากขึ้นไป 

๓. การสร้าง
ผลงานวิชาการ  
องค์ความรู้   

๓. บริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพแก่
สังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ 
พัฒนาคลังความรู้
และนวตกรรมทาง
สุขภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ 
พัฒนาศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านบริการ
วิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
(Excellence 
center) ให้ได้
มาตรฐานและ
ส่งเสริมความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน     

โครงการที่ ๑๗ 
โครงการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศด้าน
บริการวิชาการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
ตัวช้ีวัด 
๑. มีระบบและกลไก
การให้บริการวิชาการ
สุขภาพผู้สูงอายุของ
ศูนย์ความเป็นเลิศ ฯ ที่
เป็นลายลักษณ์อักษร  
๒.ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนาศูนย์ความเป็น

๑๐๙,
๖๐๐ 

๓๗๕,
๐๐๐  

๑๙
7,4
๒๕ 

๑๐๐, 
๐๐๐ 

๗๘๒,๐๒๕ ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้าน

บริการ
วิชาการ
ผู้สูงอาย ุ



๖๗ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

ตัวชี้วัดที่ ๑๙ จ านวน
องค์ความรู้ 
นวัตกรรมทาง
สุขภาพ อย่างน้อย  
๒ เรื่อง 
ตัวชี้วัดที่ ๒๐ จ านวน
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการบริการ
วิชาการเพ่ิมข้ึน อย่าง
น้อย ๑ เครือข่าย 
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ การ
ด าเนินงานผ่านเกณฑ์
การประเมินศูนย์
ความเป็นเลิศด้าน
สุขภาพ อย่างน้อย
ร้อยละ ๗๕ 

เลิศฯ ตามเกณฑ์การ
ประเมิน ๕ ด้าน ของ 
สบช. ได้คะแนนอย่าง
น้อย  ๘๐ คะแนนของ
เกณฑ์การประเมิน  
๓. มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุ
ของศูนย์ฯ และของ
เครือข่ายที่เป็นปัจจุบัน 
๔. มีองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมสุขภาพด้าน
ผู้สูงอายุ อย่างน้อย 
จ านวน  ๒ เรื่อง 
๕. บูรณาการการ
ให้บริการวิชาการหรือ
การวิจัยกับการเรียนการ
สอน อย่างน้อย จ านวน 
๒ รายวิชา 

๑. การผลิตบัณฑิต
พยาบาลเพ่ือ
รองรับระบบ
สุขภาพของชุมชน 

๔. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ 
ส่งเสริมการบูรณา
การ การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ

โครงการที่ ๑๘. 
โครงการบูรณาการ 
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

๑๐, 
๐๐๐ 

๑๐, 
๐๐๐ 

31, 
200 

๓๐, 
๐๐๐ 

๘๑,๒๐๐   กลุ่มกิจการ
นักศึกษา 



๖๘ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

   
 
 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
พันธกิจอื่น  
ตัวชี้วัดที ่๒๒ มี
การบูรณาการ การ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ 
พันธกิจอ่ืน อย่างน้อย 
๒ พันธกิจ 
 

ปัญญาท้องถิ่นกับการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ตัวช้ีวัด                                        
๑. มีการบูรณาการ การ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ
การเรียนการสอนรายวิชา
ปฏิบัติการสรา้งเสริม
สุขภาพ 
๒. เอกสารการได้มาซึ่ง
ภูมิปัญญาไทย/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อน ามาใช้การ
พัฒนาการสร้างเสริม
สุขภาพในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
๓. มีผลการถอดบทเรียน
ประโยชน์และคุณค่าจาก
การบูรณาการ ภายหลงั
สิ้นสุดกิจกรรม 
 
 



๖๙ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

พันธกิจ กลยุทธ์/ตัวชี้วัด/ค่า
เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการ/
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

รวมงบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ 

๔. ผลการด าเนนิงานการ 
บูรณาการเป็นไปตามแผน
อย่างน้อยร้อยละ  ๘๐   



๗๐ 
 

บทที่ ๔  การติดตาม ประเมินผล 
 
 การแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ไปสู่
การปฏิบัติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การจัดท าแผนงานและโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนาระบบข้อมูล
และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมซึ่งได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวคิดและสาระส าคัญ
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม   
 ๒. เพ่ือปรับกระบวนการ และกลไกการบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนการแปลงแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลอย่างมีระบบ โดยมีการก าหนดดัชนีชี้วัดเป็นเครื่องมือ 
 
เป้าหมาย 
 ๑. องค์กรที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  และภาคส่วนภายนอกที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีส่วนร่วมในกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 ๒. มีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดท าแผนงานและ
โครงการขององค์กรที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัด 
 ๓. ก าหนดเครื่องชี้วัดผลส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศรี
มหาสารคามได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
แนวทางการด าเนินการ 
 เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว จึงวางมาตรการและจึงก าหนดแนวทางการแปลง
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
 ๑. เสริมสร้างความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ เพ่ือ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกันขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกให้มี
ความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย 
  ๑.๑ สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผน และยุทธศาสตร์การ
พัฒนาวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  โดยการจัดเวทีสร้างความเข้าใจในภารกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
การพัฒนาให้กับบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้ทราบถึง
บทบาทความรับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
  ๑.๒ ผลักดันระบบงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับแนวทาง
ของแผนงาน และโครงการ ในแต่ละยุทธศาสตร์โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 
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  ๑.๓ ปรับวิธีการวางแผนเกี่ยวกับการศึกษา และการบริหารจัดการในแต่ละระดับ และการ
จัดท างบประมาณโดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายร่วมกัน (Area / Function / Participation : AFP) ที่เน้นการมี
ส่วนร่วมและการได้รับประโยชน์ของการสร้างก าลังคนสุขภาพที่มีคุณภาพเป็นหลัก 
  ๑.๔ ส่งเสริมให้กลุ่มงานต่างๆในสังกัดจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนา รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง และประเมินผลงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และน าไปสู่
การพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรจากต้นสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๕ จัดให้มีการลงนามค ารับรองการปฏิบัติงานเพื่อสร้างพันธสัญญาเชิงยุทธศาสตร์ทั่วองค์กร 
คือ ผู้อ านวยการวิทยาลัย รองผู้อ านวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรทั้งระบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงผลงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ สู่การประเมินผลงาน และอุดหนุนทรัพยากรจากวิทยาลัยต่อไป 
  ๑.๖ มาตรการในการประชาสัมพันธ์ และสร้างบรรยากาศยุทธศาสตร์ อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อ
ภายในองค์กรผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น ปลุกเร้า และขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 
 ๒. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะบูรณาการพร้อม
กับมีการจัดล าดับความส าคัญ เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติ โดย 
  ๒.๑ สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์การการ
พัฒนา 
  ๒.๒ ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการให้ชัดเจนมุ่งเน้นที่การ
สร้างกระบวนทัศนคติใหม่ (Paradigm Shift) แก่ผู้ปฏิบัติมีการจัดล าดับความส าคัญของภารกิจและกิจกรรมที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์ กับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน 
  ๒.๓ การติดตาม ตรวจสอบ ผลที่ได้จากการด าเนินแผนงาน/โครงการว่าสามารถตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์การการพัฒนา รวมทั้งสามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทันสมัยด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓.พัฒนาระบบและกลไกติดตามประเมินผล รวมทั้งก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของแผนงาน /
โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์ โดย 
  ๓.๑ ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็น
เครือข่ายเชื่อมโยงกัน เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอย่างเป็นระบบ 
  ๓.๒ สนับสนุนให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ มีการ
ก าหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เน้นผลลัพธ์ของงานเป็นหลัก 
  ๓.๓ น าผลที่ได้จากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๔ พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามประเมินผลและการก าหนด
ดัชนีชี้วัดแก่กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
  ๓.๕ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันในทุกระดับ โดยเฉพาะการ
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พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผลและเชื่อมโยงสู่การ
ตัดสินใจทางการบริหาร 
  ๓.๖ ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้าตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ทุกๆ ไตรมาส พร้อมทั้ง
ให้แต่ละกลุ่มงาน และเจ้าของรายการหรือโครงการงบประมาณ และผู้รับผิดชอบในภารกิจท าการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือน าสู่การตัดสินใจของผู้บริหารทุกๆ เดือน (ในเวทีการประชุมของ
ผู้บริหาร) 
  ๓.๗ เสริมสร้างศักยภาพของกลุ่มงาน ซึ่งรับผิดชอบรายการค าของบประมาณให้เป็นนัก
จัดการยุทธศาสตร์มืออาชีพ ที่สามารถบริหารจัดการยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยสามารถติดตามความก้าวหน้า  
และประเมินผลการด าเนินงานของรายการตามแผนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจนสามารถน าส่งผลสัมฤทธิ์แก่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๓.๘ สร้างทีมตรวจประเมินยุทธศาสตร์ (Strategic Assessor Team : SAT) เพ่ือท าหน้าที่
เป็นผู้ตรวจประเมินการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยจะท าการคัดเลือกบุคลากรระดับรองผู้อ านวยการ 
หรือหัวหน้างาน มาอบรม พัฒนาสมรรถนะ และแต่งตั้งให้เป็นทางการให้ท างานคู่ขนานกับสถาบัน 
 ๔. แนวทางการแปลง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลในโครงการ
เร่งด่วน 
    ในรูปแบบของการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จะยึดการมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์เป็น
ส าคัญ (Goal Focus) โดยการน าเป้าประสงค์มาเป็นประเด็นหลัก จากนั้นจึ งก าหนดระบบวัดผล จึง
ประกอบด้วย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย พร้อมก าหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย   กล
ยุทธ์ แผนงานโครงการ และผู้รับผิดชอบ เพ่ือเป็นการด าเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในโครงการที่ส าคัญเร่งด่วน 
และผลกระทบสูง  
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับนโยบายคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 
                     ปรชัญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ 
                     (พ.ศ. ๒๕๕๑– ๒๕๖๕) และแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่๑๑      
                     (พ.ศ.๒๕๕๕– ๒๕๕๙) 
 
ภาคผนวก ข.  ท าเนียบผู้บริหาร 
 
ภาคผนวก ค. คณะกรรมการปรับปรุงท าแผน      
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การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์กับนโยบายคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยปรัชญา ปณธิาน วิสยัทัศน์ พันธกิจ  
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว๑๕ ป ีฉบับที่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑– ๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัที่๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕– ๒๕๕๙) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
วิทยาลยั 

พระราชบญัญตัิ
สถาบันประเด็น

ยุทธศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราชชนก 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว๑๕ ปี ฉบบั
ที่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑– 

๒๕๖๕) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕– ๒๕๕๙) 

 

จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายคณะกรรมการ 
บริหารวทิยาลยั 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การผลิตบัณฑติ
พยาบาลเพื่อ
รองรับระบบ
สุขภาพของชุมชน 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
สมรรถนะแก่
ก าลังคนด้าน
สุขภาพของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑การ
ผลิตก าลังคนทางด้าน
สุขภาพเพือ่รองรับ
ระบบสุขภาพของ
ชุมชนและประเทศ 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
สมรรถนะแก่ก าลังคน
ด้านสุขภาพของชุมชน
และประเทศ 

ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทยเพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพสู่
ตลาดแรงงาน 

วิสัยทัศน์ข้อ๑เป็น
สถาบันอุดมศึกษา
ผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 

กลุ่ม ค สถาบัน
เฉพาะทาง 
ระดับปริญญา
ตรี 

เป็นสถาบัน 
อุดมศึกษาด้าน
สุขภาพที่เน้นชุมชน
ผลิตพยาบาลให้ได้
มาตรฐานวิชาชีพ
พัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขให้มี
คุณภาพ 

ปัญญาเลิศเทิด
คุณธรรม น า
คุณภาพ 

พัฒนา 
องค์กรให้เป็น
ต้นแบบ
อุดมศึกษาชั้น
น าด้านการ
พยาบาล 

ผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพ 

๖.พัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
วิทยาลยัและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายสนับสนุนในการท างานที่
มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การสร้างผลงาน
วิชาการองค์
ความรู้นวัตกรรม
สุขภาพและ
ให้บริการวชิาการ
ด้านสุขภาพแก่
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓การ
สร้างองค์ความรู้และ
บริการวิชาการสุขภาพ 

พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้าง
ความรู้และนวตกรรม
เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศใน
โลกาภวิัตน ์

วิสัยทัศน์ข้อ๒สร้าง
ความรู้และนวตกรรม 

 กลุ่มคสถาบัน
เฉพาะทาง 
ระดับปริญญา
ตรี 

วิจัยเพือ่พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
และการ
สาธารณสุข 

 ปัญญาเลิศเทิด
คุณธรรม น า
คุณภาพ 

เป็นคลัง
ความรู้ทาง
สุขภาพของ
สังคม 

วิจัยและ
พัฒนาองค์
ความรู้ด้าน
การศึกษาและ
สุขภาพ 

๓. พัฒนางานทุกพันธกจิให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
วิทยาลยั 



๗๕ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
วิทยาลยั 

พระราชบญัญตัิ
สถาบันประเด็น

ยุทธศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราชชนก 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว๑๕ ปี ฉบบั
ที่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑– 

๒๕๖๕) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕– ๒๕๕๙) 

 

จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายคณะกรรมการ 
บริหารวทิยาลยั 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนา
วิทยาลยัสู่
สถาบันอุดมศึกษา
ด้านการพยาบาลที่
มีคุณภาพ
มาตรฐานใน
ระดับชั้นน า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
พัฒนาสู่
สถาบันอุดมศึกษาชั้น
น าที่มีสมรรถนะสูง
เข้มแข็ง และมุ่ง
ท้องถิ่น                  
* แนวทางการพัฒนา
องค์กรเน้นการบริหาร
จัดการองค์กรตาม
แผนการปฏิรูประบบ
ราชการ 

สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย
โดยใช้กลไกของ 
ธรรมภิบาล การเงิน 
การก ากับมาตรฐาน 

   กลุ่มคสถาบัน
เฉพาะทาง 
ระดับปริญญา
ตรี 

วิจัยเพือ่นาคุณภาพ
การศึกษาและการ
สาธารณสุข 

 ปัญญาเลิศเทิด
คุณธรรม น า
คุณภาพ 

พัฒนา 
องค์กรให้เป็น
ต้นแบบ
อุดมศึกษาชั้น
น าด้านการ
พยาบาล 

 ผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพและ 
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๑การน าระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมา
ใช้ในการพัฒนางานให้เกิดวฒันธรรม
คุณภาพการบริหารงาน 
 
ข้อ๒.เน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 
 
ข้อ๓. พัฒนางานทกุพันธกิจให้มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของวิทยาลัยและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ    
 
ข้อ๔.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร
และนักศึกษาเพื่อการท างานและการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 
ข้อ๕.ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและ
บูรณาการการท างานร่วมกันทกุกลุ่ม/
งาน/ทุกพันธกิจ 
 
ข้อ๗. พัฒนา การปฏิบัติ งานที่ด ี
(Good Practice) มีการจัดการ
ความรู้ทุกพันธกิจและพัฒนาสูก่าร



๗๖ 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
วิทยาลยั 

พระราชบญัญตัิ
สถาบันประเด็น

ยุทธศาสตร์ สถาบัน
พระบรมราชชนก 

กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว๑๕ ปี ฉบบั
ที่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑– 

๒๕๖๕) 

แผนพัฒนา
การศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕– ๒๕๕๙) 

 

จุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายคณะกรรมการ 
บริหารวทิยาลยั 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
ข้อ๘.เสริม สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เข้มแข็งที่มีความรัก ความสามัคคีเอื้อ
อาทรกันและสอดคล้องกับค่านิยม
ร่วม “คิดดี พูดดี ท าดี ชีวีมีสุข” 
 
ข้อ๙.พัฒนา ความร่วมมือในการ
ท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน/สังคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

ท าเนียบผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 
 
 
๑. ดร.นฤมล   เอนกวิทย์     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
๒. ดร. จิราพร วรวงศ์  ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

รองผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการ 
๓. นางสุจิมา ติลการยทรัพย์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

รองผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ 
๔. นางภรรวษา จันทศิลป์ ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

รองผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
๕. นางศิราณี   อ่ิมน้ าขาว ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  

รองผู้อ านวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
  

 



๗๙ 
  

 

 



๘๐ 
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