ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
เรื่อง การใชแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ 2565- 2569
………………………………………………..
วิ ทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ได จั ดทํ าแผนกลยุ ทธ วิทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ปงบประมาณ 2565 - 2569 โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทํา และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
ดังนั้นเพื่อใหการนําแผนกลยุทธของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปงบประมาณ 2565 - 2569
นําไปสูการปฏิ บั ติที่มีประสิทธิภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จึงขอประกาศใชแผนกลยุทธประจําป
งบประมาณ 2565-2569 และขอให บุคลากรทุกระดับนําแผนไปดําเนิ นการจัดทําแผนปฏิบั ติการ เพื่ อมุงสูการ
ปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

2 สิงหาคม 2564

(นางสาวศุลีพร เพชรเรียง)
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

สธ 1103/

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
๖๔ ถนนรามวิถี อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐

หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา มีมติเห็นชอบ
แผนกลยุทธ ปงบประมาณ 2565 - 2569
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2564
สั่ง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564
...............................................
(นางสาวศุลีพร เพชรเรียง)
ประธานกรรมการบริหาร
...................................
(นางจีระภา นะแส)
กรรมการ

......................……………..
(นางสาวมาริสา สุวรรณราช)
กรรมการ

......................……………..
(นางศิริวรรณ ชูกําเนิด)
กรรมการ

......................……………..
(นางขวัญเรือน สนิทวงศ ณ อยุธยา)
กรรมการ

.....................……………..
(นายสุรศักดิ์ พุฒิวณิชย)
กรรมการ

.....................……………..
(นายทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ)
กรรมการ

.......... ..........……………..
(นางชุติมา เพิงใหญ)
กรรมการ

....................……………..
(นางยุวนิดา อารามรมย)
กรรมการ

....................……………..
(นางสาวจารุณี วาระหัส)
กรรมการ

......................……………..
(นางสาวปาริชาต ชูประดิษฐ)
กรรมการ

......................……………..
(นายอภิสิทธิ์ เชื้อคําเพ็ง)
กรรมการ

......................……………..
(นางสาวสิริมาส วงศใหญ)
กรรมการและเลขานุการ

......................……………..
(นางมาริกา คงเชื้อ)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

..................... .……………..
(นายวสันต สวางวรรณ)
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

......................……………..
(นายเทอดศักดิ์ นําเจริญ)
กรรมการ

ก

คํานํา
แผนกลยุทธวิ ทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ๕ ป ป งบประมาณ 2565- 2569
เปน แผนกลยุทธที่ไดมาจากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ ในการพิจารณาทบทวนปรัชญา วิสัยทั ศน
พั น ธกิจ นโยบาย และวัต ถุป ระสงค ของวิ ทยาลัย ภายใตแผนยุ ทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร สถาบั น
พระบรมราชชนก พ.ศ. 2563-2567 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕63 ๒๕๖7 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 2580) แผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กรอบแผนเศรษฐกิจและสังคม
แห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 13 นโยบายรั ฐ บาล (พลเอกประยุ ท ธ จั น ทร โ อชา) การพั ฒ นาสู ป ระเทศไทย 4.0
(Thailand 4.0 ) ดานสาธารณสุข รางแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) แผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข การประกัน
คุณภาพการศึ กษา เกณฑ การรับ รองสถาบั นการศึกษา ผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาในป การศึ กษาที่
ผานมา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จึงไดมีการจัดทําแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ
2565 – 2569 เดิมแผนกลยุทธ ประจําป งบประมาณ 2560-2564 ไดใชมาถึงปงบประมาณ 2563
สถาบั น พระบรมราชชนก มี การจัดทํ าแผนยุท ธศาสตรใหม วิทยาลัย จึงไดมีการทบทวนและปรับ ปรุงให
สอดคลองกับ สถาบั นพระบรมราชชนก ตอมาคณะพยาบาลศาสตรไดมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ (พ.ศ.
2563- 2567) ที่สอดคลองกับสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยจึงไดทบทวนแผนกลยุทธ พ.ศ. 25602564 ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง และจั ด ทํ าแผนกลยุ ท ธ พ.ศ. 2565-2569 ขึ้ น โดยประกอบด ว ย 5 พั น ธกิ จ
6 ประเด็นยุทธศาสตร 6 เปาประสงค 12 กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 32 ตัวชี้วัด เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ขับเคลื่อนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
และมีสมรรถนะสูงดานผูสูงอายุเปนที่ ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน ซึ่งการดําเนินตามแผนพัฒ นา
กลยุทธนี้ จะบังเกิดผลเปนรูปธรรมนั้น จําเปนตองอาศัยพลังและการมีสวนรวมของทุกกลุมงาน ทุกคนในการ
บริหารจัดการและนําแผนกลยุทธฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องตอไป

(นางสาวศุลีพร เพชรเรียง)
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
10 สิงหาคม 2564

ข

เรื่อง

สารบัญ

คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
 ประวัตวิ ิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
 คานิยม วัฒนธรรมองคกร
 เอกลักษณของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 อัตลักษณบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สงขลา
 วัตถุประสงค
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
 นโยบายการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 โครงสรางการบริหารวิทยาลัย
สวนที่ 2 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนกลยุทธ
 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสถาบันพระบรมราชชนก (พ.ศ.2563 -2567)
สวนที่ 3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร
 จุดยืนทางยุทธศาสตร
 การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ
สวนที่ 4 แผนกลยุทธ
 วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ
 แผนที่ทางยุทธศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 ความสอดคลองของพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ
 ความสอดคลองยุทธศาสตรวทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา กับยุทธศาสตร
ของสถาบันพระบรมราชชนก และคณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2565-2569
 ความเชื่อมโยงกลยุทธและตัวชี้วัดการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรและเปาประสงค
สวนที่ 5 การแปลงแผนยุทธศาสตร
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
 การแปลงแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
สวนที่ 6 รายละเอียดตัวชี้วัดกลยุทธ (KPI Template)
 รายละเอียดตัวชี้วัดกลยุทธ (KPI Template)
 บรรณานุกรม

หนา

ก
ข
5
6
7
7
7
9
9
9
11
13
27
29
34
36
37
38
39
44
47
50
51
54
55
56
57
92

ภาคผนวก
 คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ที่ 63/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ สั่ง ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
 ขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําป
- ระบบและกลไกการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
- ระบบและกลไกการจัดทําโครงการ
 ตารางแสดงความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร กับแผนยุทธศาสตรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
 ตารางแสดงความสอดคลองของกลยุทธและตัวชี้วัดการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร
 แบบฟอรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

บทสรุปสําหรับผูบ ริหาร
การจั ดทํ าแผนกลยุ ทธ พ.ศ. 2565 – 2569 วิ ทยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ไดใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของผูบริหาร อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และผูมีสวนไดสวน
เสีย ร วมระดมความคิ ด และวิเคราะห ส ภาพแวดล อมภายในและภายนอกที่ คาดวาจะสงผลต อการพั ฒ นา
วิท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา อัน จะนํ าไปสูการขับ เคลื่อนประเด็น ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบั ติ
รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
แผนกลยุ ท ธ พ.ศ. 2565 – 2569 วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สั งกั ด ภายใต
คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก จัดทําขึ้นภายใตวิสัยทัศน “เปนสถาบันการศึกษาพยาบาล
ชั้นนํา ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงดานผูสูงอายุ เปนที่ยอมรับในระดับประเทศและ
อาเซียน” เพื่อขับเคลื่อนไปสูวิสัยทัศนดังกลาว ซึ่งไดกําหนดกรอบการพัฒนาของแผนกลยุทธ พ.ศ. 2565 –
2569 โดยมี ป ระเด็ น ยุ ท ธศาสตร 6 ประเด็ น 6 เป าประสงค 12 กลยุ ท ธ และ 32 ตั ว ชี้ วั ด กลยุ ท ธ
18 โครงการกลยุทธ ดังรายละเอียดสรุปดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

กลยุทธ

๑. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่
ตอบสนอง ความตองการของระบบ
สุขภาพของประเทศและได
มาตรฐานสากล
๒. พัฒนากระบวนการเรียนรูที่
สงเสริมให ผูเรียนมีสมรรถนะเชิง
วิชาชีพสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ
สรางสรรคนวัตกรรมการใหบริการ
ดวยหัว ใจความเปนมนุษยและการ
บริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
๓. พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการ
เรียนรูของนักศึกษา
๔. เรงรัดการผลิต เผยแพรผลงาน
2. การสรางองคความรู
2.มีผลงานวิจัย ผลงาน
วิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มี
และนวัตกรรมดานสุขภาพ วิชาการและนวัตกรรมดาน
เพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน สุขภาพที่มีคุณภาพสามารถ คุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
และสังคมอาเซียน
นําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนา ๕. เรงรัดการสรางเครือขายความ
สุขภาวะ ของชุมชนและสังคม รวมมือเพื่อแสวงหาทุนจากภายนอก
อาเซียน
๖. พัฒนาความรวมมือการผลิตผล
งานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม
รวมกับหนวยงานภายนอกทั้งในและ
ตางประเทศ
3. การพัฒนาการใหบริการ ๓. เปนศูนยกลางการบริการ ๗. พัฒนาศูนยบริการ วิชาการให
วิชาการดวยการสานพลัง วิชาการที่ไดรับการยอมรับ
ตอบสนองความตองการของ ระบบ
ของทุกภาคสวนเพื่อสุข
ระดับชาติและนานาชาติ
สุขภาพของ ประเทศและอาเซียน
ภาวะชุมชน ประเทศ
และอาเซียนอยางยั่งยืน
4. การเปนองคกรสมรรถนะ ๔. เปนสถาบันการศึกษา
๘. ยกระดับความ เชี่ยวชาญของ
สูงภายใตการบริหารจัด พยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดย คณาจารยใหเปนที่ยอมรับในระดับ
การตามหลักธรรมาภิบาล ใชหลักธรรมาภิบาล
ชาติและอาเซียน
๙. พัฒนาการสื่อสารและการตลาด
เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัย
๑๐. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให
เปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยม
รวมและอัตลักษณของสถาบัน
1. การผลิตบัณฑิต
พยาบาลที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและให
บริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษยเพื่อสุขภาวะ
ชุมชน

1.บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสากลและมี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพบน
พื้นฐานการดูแลดวยหัว
ใจความเปน มนุษย และมี
สมรรถนะดานการบริหาร
จัดการสุขภาวะชุมชนอยาง
ยั่งยืน

จํานวน จํานวน
ตัวชี้วัด โครงการ
2
2

6

5

1

1

5

1

1

1

1

3

2

3

1

1

1

6

2

ประเด็นยุทธศาสตร
5. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลง
เรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู
ในยุคดิจิทัล
6. การทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย

เปาประสงค

กลยุทธ

จํานวน จํานวน
ตัวชี้วัด โครงการ

๕. มีระบบเทคโนโลยี
๑๑. พัฒนาศูนย เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรูที่ สารสนเทศ และแหลงเรียนรูให
เอื้อตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล ตอบสนองการดําเนินงานตามพันธกิจ

2

1

๖. บุคลากรในองคกรและ
นักศึกษามีความภาคภูมิใจ
และรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย
รวม

1

1

32

18

๑๒. สงเสริมความ ตระหนักและ
แสดงออกถึงจิตสํานึกของความเปน
ไทยของอาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา

การแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ คือ การนําประเด็นยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกระบวนการ
หนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ไดมีการดําเนินการที่สําคัญ คือ การจัดทํา
แผนปฏิ บั ติ การ ที่ สอดรับกั บแผนกลยุ ทธ วิทยาลั ย ซึ่ งได กําหนดโครงการ กิ จกรรม ผลผลิ ต ผลลั พธ ระยะเวลา
งบประมาณ ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
สําหรับการกํากับติดตามประเมินผลตามแผนกลยุทธ พ.ศ. 2565 - 2569 จะติดตามประเมินผลตาม
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการในแตละประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ ที่รับผิดชอบและผานการ
กํากับจากรองผูอํานวยการแตละกลุมงาน ซึ่งงานยุทธศาสตรเปนผูรวบรวม วิเคราะหและสรุปในภาพรวมของแผนเพื่อ
รายงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ตอไป เพื่อกอใหเกิดประโยชนในเชิงบริหารวิทยาลัยอยางตอเนื่อง

สวนที่ ๑
ขอมูลทัว่ ไป

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
วิ ทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เดิ มชื่ อ โรงเรียนพยาบาลผดุ งครรภ และอนามั ยภาคใต สั งกั ด
กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เปนโรงเรียนพยาบาลลําดับที่ 5 ของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยูบานเลขที่ 64
ถนนรามวิถี ตําบลบ อยาง อําเภอเมือง จั งหวัดสงขลา มีพื้นที่ 15 ไร 1 งาน 1.15 ตารางวา ตอมาไดขยายพื้ นที่
เพิ่มเติมคือบานเลขที่ 667 ถนนสงขลา - เกาะยอ หมูที่ 2 ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ 23 ไร
2 งาน เปนที่ตั้งหอพักนักศึกษา
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 เปดทําการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย
นักศึกษารุนแรกจํานวน 50 คน
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 ทําพิธีเปดโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัยภาคใตโดยรัฐมนตรี
วา การกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น คือ พระบําราศนราดูร
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2509 ไดรับพระราชกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงรับเปน
องคอุปถัมภและทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน เครื่องหมายใหแกโรงเรียนพยาบาล ผดุงครรภและอนามัย
ภาคใต คือ สว.ไขว เปนรูปดอกบัว ซึ่งเปนนามาภิไธยยอของพระองค
เครื่องหมายวิทยาลัยเปนรูปวงกลม ตรงกลางเปนอักษร สว.ไขว เปนรูปดอกบัว
- อักษร “ส” สีแดง ซึ่งเปนสีประจําพระองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- อักษร “ว” สีขาว
รูปดอกบัว คือ เครื่องหมายแหงปญญา
วงกลมรอบนอก มีหอยสังขอยูบนพานแวนฟา เปนเครื่องหมายประจําจังหวัดสงขลา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ
มงกุ ฎเกล าเจ าอยู หั วได พระราชทานไว พ.ศ. 2517 ได ยกวิทยฐานะเป นวิทยาลั ยพยาบาลสงขลา สังกั ดกองงาน
วิทยาลัยพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2536 มีการรวมองคกรที่เกี่ยวของกับการวางแผนการผลิตและการผลิตกําลังคนดานสุขภาพใน
หนวยงานตางๆที่อยูในหลายกรม กองเขาดวยกันโดยใน
วันที่ 26 กุ มภาพั นธ 2536 กฤษฎี กาแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงใหสถาบันพัฒนากําลังคนดาน
สาธารณสุขเปนราชการบริหารสวนกลางมีฐานะเปนสํานักงานต่ํากวากรม สูงกวากองงานวิทยาลัยพยาบาล
14 กุ มภาพั นธ พ.ศ. 2537 สมเด็ จพระศรี นคริ น ทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล าฯ
พระราชทานชื่อวิทยาลัยของกระทรวงสาธารณสุขเปน “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี” ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาล
สงขลา จึงไดรับพระราชทานนามใหมวา “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา”
27 กันยายน พ.ศ. 2537 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานนามสถาบันพัฒนากําลังคนดานสาธารณสุขเปน
“สถาบันพระบรมราชชนก” ดังนั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จึงสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
พ .ศ. 2 5 4 0 วิ ท ยาลั ยพ ยาบ าล บ รม ราช ช น นี ส งขล า ได เ ข าเป น ส ถาบั น ส ม ท บ ขอ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษาไดรับอนุมัติใหรับปริญญา
บัตรตั้งแตป พ.ศ. 2541 เปนตนมา
พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป)
เขาสมทบ

พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2549) เขาสมทบอีกหนึ่งหลักสูตร
2. ปรัชญา
ความสําเร็จที่แทจริง อยูที่การนําความรูไปประยุกตใชเพื่อประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ
3. วิสัยทัศน
“เป น สถาบั น การศึ กษาพยาบาลชั้ น นํา ผลิตบั ณ ฑิ ตพยาบาลที่มีคุณ ภาพและมีสมรรถนะสูงดา น
ผูสูงอายุเปนที่ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน”
ความหมาย
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ หมายถึง พยาบาลที่ผานระบบการศึกษาของสถาบัน มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ และวิชาชีพการพยาบาลทุกดานมีอัตลักษณ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคใน
การบริการสุขภาพอยางมืออาชีพที่เคารพในความเปนมนุษยอยางเทาเทียม
มีสมรรถนะสูงดานผูสูงอายุ หมายถึง พยาบาลที่ผานระบบการศึกษาของสถาบัน มีความสามารถประยุกตใช
ทักษะ ความรู ทัศนคติ การตัดสินใจ และมีพฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาลแกผูสูงอายุ โดยมีสมรรถนะครอบคลุมทั้ง
4 ดานไดแก
1. สมรรถนะการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
2. สมรรถนะดานการใชหลักฐานเชิงประจักษ
3. สมรรถนะดานการเสริมสรางพลังอํานาจและคุณภาพการดูแล
4. สมรรถนะดานจริยธรรม
เปนที่ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน หมายถึง องคความรู นวัตกรรมทางดานการจัดการศึกษาและ
การบริการสุขภาพที่เปนประโยชนตอการพัฒนาระบบสุขภาพของทองถิ่น สังคมและประเทศชาติ ที่เปนผลงานของ
บุคลากรของวิทยาลัยไดรับการตีพิมพ เผยแพร มีความโดดเดนในระดับประเทศและอาเซียน ผลงานทางวิชาการของ
บัณฑิตไดรับการยอมรับในระดับประเทศและเผยแพรในระดับประเทศและอาเซียน
4. ปณิธาน
ปญญาของชุมชน เพื่อชุมชน
Wisdom of Community for Community
5. พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ
2. วิจัยเพื่ อสรางและพั ฒ นาองคความรูทางการพยาบาลศาสตรที่เกี่ยวของ เพื่ อประโยชนในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยเนนความรวมมือกับชุมชน เพื่อสรางเสริมสุขภาวะชุมชน
4. สงเสริมและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสูองคกรสมรรถนะสูง

6. ดอกไมประจําวิทยาลัย

7. คานิยม

ดอกไม ป ระจํ า วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คื อ ดอกแก ว
ซึ่งเปนดอกไมไทย สีขาวสะอาด มีดอกเกือบตลอดป เมื่อถึงฤดูกาลก็จะผลิดอกเปน
ชอสวยงาม เปรียบไดกับการแสดงออกซึ่งความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
วิชาชีพพยาบาล และสีขาวสะอาดของกลีบ ดอกแกวเปรียบเสมือนจิตใจที่สะอาด
เปยมไปดวยความเมตตา กรุณาของบุคลากรทางการพยาบาล

“สุจริต จิตอาสา มีวินัย พอเพียง”

7. วัฒนธรรมองคกร
วัฒนธรรมองคกร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
“การใหเกียรติซึ่งกันและกัน” (Respect)
8. เอกลักษณของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
“สรางคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” (Community Health System)
9. อัตลักษณบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
วิทยาลัยกําหนดอัตลักษณของบัณฑิตที่สอดคลองกับสถาบันพระบรมราชชนกที่กลาววา “บริการสุขภาพ
ด านหั วใจความเป นมนุ ษย”และให ความสํ าคั ญกับเรื่องการดูแลเอื้ออาทร จึงกําหนดอัตลักษณ ของบัณฑิตไววา
การดูแลอยางเอื้ออาทรสูการบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย
S = Service mind
SAP-C
A = Analytical thinking
P = Participation
C = Caring
บริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย หมายถึง การใหบริการที่เปนมิตร มีความรัก ความเมตตา
ใส ใจในป ญ หาและความทุ กข ของผู รับ บริการและผูเกี่ย วของ ให บ ริการตามปญ หาและความตองการของ
ผูรับบริการที่เปนจริง โดยรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก ประกอบดวยจิตบริการ (S = Service
mind) ก ารคิ ด วิ เ ค ราะห (A = Analytical thinking) แล ะก ารส งเส ริ ม ให ผู รั บ บ ริ ก ารมี ส วน ร ว ม
(P= Participation) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตองมีความตอเนื่อง และเชื่อมโยงภายใตบริบทการ
จัดการเรียนการสอนและสาระรายวิชา รวมทั้งทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีสมรรถนะดังนี้
1. จิตบริการ (Service Mind)
การใหบริการที่เปนมิตร มีความรักความเมตตา ใสใจในความทุกขที่เปนปญหาของผูรับบริการและผูที่
เกี่ยวของ พรอมที่จะใหบริการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน วางใจเปนกลางในการใหบริการ
โดยคํานึงถึงความเปนเหตุ เปนผลบนพื้นฐานของความเขาใจคนอื่นตามความเปนจริง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ใหบริการดวยความเต็มใจโดยเขาใจผูอื่นตามเงื่อนไขที่เฉพาะของบุคคลนั้นๆ ยอมรับในความคิด
พฤติกรรมและความเปนตัวตนของผูรับบริการ ไมเอาความคิดของตนเองไปตัดสิน

สวนตน

2) ใหบริการ หรือกระทํากิจกรรมตาง ๆ โดยไมหวังสิ่งตอบแทน และเห็นประโยชนสวนรวมมากกวา

3) ใหบริการตามปญหาและความตองการของผูรับบริการ ที่สอดคลองกับบริบทและสภาพจริงของ
ผูรับบริการ ดวยความใสใจในปญหาและความทุกขของผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของ
2. การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking)
การคิดที่อยูบนฐานของการมีขอมูลที่หลากหลาย ตามสภาพความเปนจริงเพื่อเปนการวิเคราะหปญหาและ
ความตองการที่แทจริงของผูรับบริการ อยางมีวิจารณญาณ โดยเชื่อมโยงความรูเขาสูการแกปญหาของผูรับบริการที่
สอดคลองกับบริบทสภาพการดํารงชีวิต โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มองความจริงตามความเปนจริงของโลก ของชีวิต เพื่อประเมินสภาพการณตามความจริงอยางเปน
ระบบ
2) รวบรวมข อมู ล ที่ เป น จริ งอย างเปน ระบบ โดยใชกระบวนการเรียนรูและกระบวนการคิดอยาง
ตอเนื่อง
3) วิเคราะหปญหาและความตองการบนฐานขอมูลจริงของผูรับบริการ
4) เชื่ อ มโยงความรู วิ ช าการเข า สู ก ารแก ป ญ หาและความต อ งการที่ แ ท จ ริ งของผู รั บ บริ ก ารโดย
สอดคลองกับบริบท
5) สามารถวางแผนใหบริการสุขภาพไดอยางสอดคลองกับบริบทชีวิตจริง
6) พัฒนาตนเองโดยไมยึดติดกับกรอบแนวคิด หรือความรูวิชาการ หรือประสบการณของตนเองเพียง
อยางเดียว
3. การสงเสริมใหผูรับบริการมีสวนรวม (Participation)
เปนการใหบริการสุขภาพที่ คํานึงถึงความแตกตางของบุคคล ซึ่งเกิดจากความเขาใจ สภาพการดํารงชีวิต
บริบท เงื่อนไข ศักยภาพ ความสามารถ ที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูรับบริการ ทั้งนี้ผูใหบริการสามารถกลั่นกรอง
คัดเลือกความรูท่ีเหมาะสมและเสนอเปนทางเลือก เพื่อใหผูรับบริการสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง โดยให
ผูรับบริการมีสวนรวมรับรู ตัดสินใจและแกปญหาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ตลอดจนสนับสนุน และสงเสริมให
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองดานสุขภาพได โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) ผูใหบริการตองใหบริการที่ตรงกับปญหาและความตองการของผูรับบริการ
2) ใหผูรับบริการมีสวนรวมในการใหขอมูล รวมรับรู รวมคิด และรวมตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครัว
3) ผูใหบริการทําหนาที่เปนผูสนับสนุน กระตุน เสนอทางเลือกที่เหมาะสมในการแกปญหาแกผูรับบริการ แต
มิใชเปนผูกําหนดวิธีการแกปญหาของประชาชน
4) กระตุน สงเสริมใหผูรับบริการมีการพัฒนาศักยภาพ สามารถแกปญหาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
เพื่อนําไปสูการพึ่งตนเองดานสุขภาพได
4. ความเอื้ออาทร (Caring)
เปนพฤติกรรมปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยการใชความรูทักษะเชิงวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลที่แสดง
ความรูสึกอยางจริงใจ มีความเปนกัลยาณมิตร เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยภายใตมาตรฐานของ
วิชาชีพและระบบคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ

10. วัตถุประสงคของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรูความสามารถและไดมาตรฐาน สอดคลองกับนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข
2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม
3. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูดานการเรียนการสอน ดานคลินิกและดานชุมชน
4. ใหบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่น และบูรณาการในการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการและกิจกรรมนักศึกษา
6. พัฒนาศูนยศึกษาผูสูงอายุและศูนยพัฒนาเด็กวัยกอนเรียน ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
7. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพื่อพรอมรับการประเมิน
จากภายในและภายนอก
11. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
วิทยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ภายใต คณะพยาบาลศาสตร สถาบั น พระบรมราชชนก
ไดยึดถือคุณลักษณะของบั ณฑิตที่พึงประสงค โดยไดรับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรสถาบันพระบรมราชชนก เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. มีความรูและทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล
2. มีทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล
3. ตระหนักและรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมและมีความสุข
4. มีความสามารถในการใชภาษาไทยไดอยางถูกตองและใชภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได
5. มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
6. มีความสามารถในการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ
7. มีภาวะผูนําและสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ
8. วิจัยและนําผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
9. พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและเรียนรูตลอดชีวิต
12. นโยบายการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
วิ ทยาลั ยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา มี นโยบายที่ สอดคล องกั บวิ สั ยทั ศน แผนกลยุ ทธ อั ตลั กษณ
เอกลักษณของวิทยาลัยฯ ในการบริหารงาน ดังนี้
1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต
1.1 สรางบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล
1.2 สรางบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงดานการพยาบาลผูสูงอายุ โดยพัฒนาทั้งดานการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางเปนระบบ
1.3 สรางบัณฑิตใหมีความโดดเดนตามอัตลักษณและเอกลักษณของสถาบัน
1.4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
1.5 เนนการพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุอยางตอเนื่อง

2. นโยบายดานการวิจัย การวิจัยถือเปนภารกิจของอาจารยทุกคน โดยเนนประเด็นการดูแลสุขภาพของ
ผูสูงอายุและตอบโจทยปญหาในพื้นที่เปนหลัก โดยใหความรวมมือกับองคกร/เครือขาย ในงานวิจัยแกปญหาสุขภาพ
ของชุมชน รวมทั้งใหมีการตีพิมพ/เผยแพร/และนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม
3. นโยบายดานการบริการวิชาการ เนนการบริการวิชาการเชิงรุก ตอบสนองความตองการของพื้นที่และสรางรายได
ใหองคกร โดยการบูรณาการบริการวิชาการในรายวิชาที่เปดสอน เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญดานสุขภาพชุมชน
4. นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น และนําภูมิป ญญาไทยมา
ประยุกตสูการพยาบาล สนับสนุนการใชศิลปะใหเกิดสุนทรียภาพ
5. นโยบายดานการประกันคุณภาพและการจัดการความรู บูรณาการงานประกันคุณภาพและงานจัดการ
ความรูกับงานประจําในทุกพันธกิจ โดยมุงเปาหมายที่บัณฑิตและผลประโยชนวิทยาลัยฯ เปนหลัก
6. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร กําหนดใหมีแผนในการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนให
ครอบคลุมทุกกลุม รวมถึงการจัดระบบการติดตามหลังการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม
7. นโยบายดานการบริหาร ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานรวมทั้ง
นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานทุกพันธกิจ
8. นโยบายดานการบริหารการเงิน เนนการบริหารใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได
9. นโยบายการจัดทําแผนกลยุทธ
1.) สงเสริม สนับสนุนใหบคุ ลากรทุกคนในสถาบันมีสว นรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการ
2.) จัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับวิสัยทัศน ปรัชญาของสถาบัน จุดเนนของกลุมสถาบัน
นโยบายของชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ
3.) ถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
4.) แปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ
5.) ผลักดันใหกลยุทธเปนตัวขับเคลื่อนใหบรรลุวิสัยทัศน ภายใตการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ
6.) กํากับ ติดตาม ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการอยางนอย ปละ
2 ครั้ง

โครงสรางการบริหารวิทยาลัย

ผูอํานวยการ
(ดร.ศุลีพร เพชรเรียง)
คณะกรรมการวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
กลุมวิชาการ

กลุมอํานวยการ

กลุมวิจัยและบริการวิชาการ

(ดร.มาริสา)

(อ.จีระภา)

กลุมงานยุทธศาสตรและความเสี่ยง
(อ.สิริมาส)

งานยุทธศาสตร

(ดร.อรอนงค,อ.ตวงพร, อ.ปภัชญา,รวีพร)

งานความเสี่ยง

(อ.พัชรี, อ.ตวงมน)

กลุมงานบริหารทั่วไป
(อ.อภิสิทธิ์)

งานการเงิน/บัญชี

(ปราณี,พรรษณพัฒน,สมฤดี)

งานธุรการ/งานสารบรรณ
(มาลิน)ี

งานพัสดุ
(วิมลมณี,อัจจิมา,อัจฉรา,กมลชนก)

(ดร.ศิริวรรณ)

ภาควิชาการพยาบาลผูใหญ ผูสูงอายุ และ
แนวคิดพื้นฐานและบริหารการพยาบาล
(อ.สุรศักดิ์)

ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ
(ดร.ปาริชาต)

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน

กลุมงานวิจัยและวารสาร
(ดร.จินตวีรพร)

งานวิจัยและผลงานวิชาการ

(ดร.วรินทรลดา, อ.เกษศิรนิ ทร,เสาวนันท)

งานวารสารและนวตกรรม

(อ.ทรงฤทธิ์)

(ดร.กิตติพร, อ.ปฐมามาศ, อ.นวพร,กมลวรรณ)

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก

งานจัดการความรู

ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช

งานวิเทศสัมพันธ

(ดร.ชุติมา)

(อ.นัยนันต)

(อ.ผาณิต)

(ดร.ศักรินทร)

สํานึกการศึกษาทั่วไป
(อ.สุกันยา)

กลุมงานทะเบียน วัดและประเมินผล

กลุมงานบริการวิชาการและศูนยศึกษา
(อ.จารุณ)ี

(อ.ปฐมพร)

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
(อารีย,อาทิตย)

กลุมงานทรัพยากรบุคคล
(อ.ทิพยสุคนธ)

งานทะเบียน
(ชรินรัตน)

งานวัดและประเมินผล
(อ.พนัสยา, ชรินรัตน,อลิสา)

งานการเจาหนาที่
( มาริกา)

งานทรัพยากรบุคคล

กลุมงานบริหารหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา
(ดร.มาริสา)

(อ.สาวิตรี,อ.สุมลทิพย,มาลิน)ี

กลุมงานสนับสนุนวิชาการ
(ดร.เทอดศักดิ)์

งานสารสนเทศ

( วทัญู, ศักดิ์ชัย, นนทวัฒน)

งานโสตทัศนูปกรณ
(ปรีชา,วสันต)

งานหองสมุด

(บุษราภรณ, วิไลรัตน, ปรายทิพย)

งานหองปฏิบัติการ

( อ.ธารินี, อ.อรทัย, นุชนาฏ)

งานบริหารหลักสูตร

(ดร.มาริสา, อ.ขวัญเรือน, อ.ปฐมพร,อ.จิรารัตน,
อ.ทรงฤทธิ์, เหมลดา)

งานคุณภาพการศึกษา

(อ.สกุนตลา, อ.นภาพร, อ.ทิพยศิริ, จตุรพิธ

กลุมงานพัฒนานักศึกษา
(อ.ยุวนิดา)

งานพัฒนานักศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(อ.สุระพร,อ.กฤติกา,อ.สุกันยา,อ.ณัชชา)

งานสวัดิการนักศึกษา

(อ.ธิดารัตน, อ.นิสาชล, อ.วิกานดา, ลีนา )

งานบริการวิชาการ
( อ.พรรณี, อ.นิตยา,อ.เจิดนภา,
ประภาพร, ณญาดา)
งานศูนย Excellent Center
(อ.จารุณี , อ.อริสา)
งานศูนยเด็กกอนวัยเรียน
(อ.ชัญญานุช)

สวนที่ 2
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนกลยุทธ
ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ตอนที่ 2 กรอบแนวคิดการจัดทํายุทธศาสตร
2.1 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสถาบันพระบรมราชชนก (พ.ศ. 2563 - 2567)

เปาหมายที่ 3 สุขภาพและความเปนอยูที่ดี
Goal 3 (Health and Wellbeing) The health workforce is central in translating the vision
of universal health coverage into reality. Goal 3c “To substantially increase health financing
and the recruitment, development, training and retention of the health workforce…”
2.1.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ม.258 ปรับระบบหลักประกันสุขภาพ ใหประชาชน ไดรับสิทธิและประโยชนจากการบริหารจัดการ
และการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ... มีระบบการแพทยปฐมภูมิที่มีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชน
ในสัดสวนที่เหมาะสม
2.1.2 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศาสตรชาติเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศที่สวนราชการและหนวยงานตางๆตองใช
เปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นาตามปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง นําไปสูการพัฒ นาให คนไทยมี
ความสุข และตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนของชาติ ในการที่จะพัฒ นาคุณภาพชีวิต สรางรายได
ระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม
ประเทศสามารถแข งขั น ได ในระบบเศรษฐกิ จ ประกอบด ว ย ๖ ยุท ธศาสตรห ลัก โดยมี ๓ ยุท ธศาสตรที่
เกีย่ วของกับสถาบันพระบรมราชชนก ดังนี้

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย การพัฒนาที่
สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้งกาย
ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและ
ผูอื่น มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกตองมีทักษะที่
จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาทองถิ่นมีนิสัยรักการ
เรี ย นรู แ ละการพั ฒ นาตนเอง อย างต อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต สู ก ารเป น คนไทยที่ มี ทั ก ษะสู งเป น นวั ต กร นั ก คิ ด
ผูป ระกอบการเกษตรกรยุคใหม และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
ยุทธศาสตรที่ ๔ ด านการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม มี เปาหมาย การพั ฒ นาที่ ให
ความสํ าคั ญ กั บ การดึ งเอาพลั งของภาคส ว นต าง ๆ ทั้ งภาคเอกชน ประชาสั งคม ชุ ม ชน ท อ งถิ่ น มารว ม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวมการกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และ
สังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนา
ที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชนสวนรวม”โดย
ภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับ
หรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทํ างานให มุ งผลสั ม ฤทธิ์ แ ละผลประโยชน ส ว นรวม มี ค วามทั น สมั ย และพร อ มที่ จ ะปรับ ตั ว ให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญระบบการ
ทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลรวมทั้งมีลักษณะ
เป ดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเป ดโอกาสให ทุ กภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอย างสะดวก รวดเร็ว และ โปรงใส โดยทุกภาคส วนในสังคมต องรวมกัน ปลูกฝงคานิย มความ
ซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง
นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ
และนํ า ไปสู ก ารลดความเหลื่ อ มล้ํ า และเอื้ อ ต อ การพั ฒ นา โดยกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ก ารบริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
2.1.3 กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13
“พลิกโฉมประเทศไทยสูง เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน”
(Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand)
มีเปาหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู“ เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” หรือ “Hi-Value
and Sustainable Thailand” โดยใชองคความรู ความคิดสรางสรรคเทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนเครื่องมือในการ
ขั บเคลื่ อนการยกระดั บศั กยภาพและพั ฒนาประเทศในทุ กมิ ติ เพื่ อสนั บสนุ น เสริ มสร างการสร างมู ลค าเพิ่ มทาง
เศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขั น และเพื่อสรางเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอยางทั่ วถึง
ตลอดจนเพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหเปนไปในทิศทางที่
ประเทศ สามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทัน ตลอดจนสามารถอยูรอดและเติบโตไดอยาง
ตอเนื่องในระยะยาวไปพรอมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มุงเนนคัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสูง Hi-Value and
Sustainable Thailand ในองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก
1) เศรษฐกิจมูลคาสูงที่เปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม (High Value-Added Economy)
โดยการปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมที่มีความสําคัญ แตมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียความสามารถ
ในการแขงขันในอนาคตและสงเสริมภาคการผลิตที่ไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
2) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)
โดยการใชเทคโนโลยี ฐานขอมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอรมเปนเครื่องมือ ลดความเหลื่อมล้ํา
ในเชิงธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ําในเชิงพื้ นที่ เพิ่มพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic
mobility)
3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living)
การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ทั้งการจัดการของภาครัฐและบทบาทของภาคสวน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี ปญหาขยะ มลพิษทาง น้ํา มลพิษอากาศ กาซเรือนกระจก และ
ความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
4) ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation)
กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งระบบการศึกษา และการยกระดับ และปรับทักษะแรงงาน ที่มี
คุณภาพไดมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม และสงเสริมการเคลื่อนยายแรงงาน
ไปสูภ าคการผลิตและบริการที่มีผลิตภาพและมูลคาสูง
กลไกการบริหารจัดการภาครัฐ ทั้งระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสรางพื้นฐาน
การใหบริการสาธารณะ ตลอดจนการติดตามประเมิ นผล ที่ ทันสมัย เทาทั นตอการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความ
ตองการไดอยางมี ประสิทธิภาพ และสอดคลVองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
โดยภายใตองคประกอบใน แตละดานไดมีการกําหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซึ่งเปนการบงบอกถึงสิ่งที่
ประเทศไทยปรารถนาจะ เปน มุงหวัง จะ “มี” หรือตองการจะ “ขจัด” ในชวงระยะเวลา 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 13 เพื่อสะทอน ประเด็นการพัฒนาที่มีความสําคัญตอการพลิกโฉมประเทศสูการเปน Hi-Value and Sustainable
Thailand ภายในป 2570 โดยรายละเอียดขององคประกอบทั้ง 4 ดาน และหมุดหมาย มีดังนี้
หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง
หมุดหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณคาและความยั่งยืน
หมุดหมายที่ 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนต ไฟฟาของอาเซียน
หมุดหมายที่ 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง
หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สําคัญของภูมิภาค
หมุดหมายที่ 6 ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน

2.1.4 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)
นโยบายของคณะรัฐ มนตรี พลเอก ประยุ ทธ จั น ทร โอชา นายกรัฐ มนตรีแถลงตอสภานิติบั ญ ญั ติ
แหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
ขอ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
ขอ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
2.1 การเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน จัด ระเบี ยบการ
พัฒ นาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน
2.2 เรงแกไขปญหาทางการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต
ขอ 3 การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
3.1 สงเสริมใหแรงงานนอกระบบสูระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
3.2 ปองกันและแกไขการคามนุษย
3.4 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
3.5 พัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน
ขอ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
5.1 วางรากฐานให ระบบหลักประกั นสุ ขภาพครอบคลุ มประชากรในทุกภาคส วนอยางมี
คุณภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5.3 เสริมสรางความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด
5.4 ปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
5.6 ประสานการทํางานระหวางสวนตางๆในสังคม เพื่อปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนและปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข
ขอ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
7.2 พัฒนาศักยภาพในการแขงขันและผูประกอบการไทยทุกระดับ
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ขอ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาประเทศ
8.1 เรงสงเสริมสังคมนวัตกรรม
ขอ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามมาตรา
ปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมระบบพิทักษคุณธรรม

2.1.5 การพัฒนาสูประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ดานสาธารณสุข

2.1.6 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 2564
1. ระบบปฐมภูมิเขมแข็ง
คนไทยทุ กคนต องมี ห มอสามคนเป นหมอประจํ าตั ว หมอประจํ าบ าน (อสม.) หมออนามั ย
หมอครอบครัว ป 2564 จะเปนปแหงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
2. เรงสรางเศรษฐกิจสุขภาพ
ตองเปนกระทรวงที่สนับสนุน สงเสริม และ สรางเศรษฐกิจ สรางธุรกิจ สรางรายได ใหแก ประชาชน
เปนแหลงรายไดที่สําคัญของประเทศ
3. สมุนไพร กัญญา กัญชง
สนับสนุน สงเสริม สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ใหเปนพืชเศรษฐกิจที่มีคุณคาทางการแพทย ตองทํา
ใหประชาชน เขาถึง และไดใชเพื่อสุขภาพ และไดปลูกเพื่อพึ่งพาตนเองโดยไมผิดกฎหมาย
4. Covid-19
กระทรวงสาธารณสุ ขจะตองเป นองค กรหลั ก ในการบู รณาการสรางระบบสาธารณสุ ขที่ ดีที่สุ ด
เหมาะสมที่สุดสําหรับประเทศไทยและทุกคนที่อยูในประเทศไทย
5. 30 บาท รักษาทุกที่
ใหประชาชนเขาถึงบริการทางการแพทย ไดอยางมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ําของหนวยบริการ
เปนอีกกาวหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย
6. บริหารดวยธรรมาภิบาล
กระทรวงสาธารณสุ ข ต องเป นองค กรต นแบบด านธรรมาภิ บาล ยี ดหลั กธรรมาภิ บาล สุ จริ ต
ประโยชนของประชาชน

2.1.7 แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
มีวิสัยทัศน คือ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยาง
เปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษที่ 21”
มี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมาย คือ คนทุกชวงวัยมีความ
รักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คน
ทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นที่พิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมี
คุณภาพ และคนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแล และปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม
2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ มี เป า หมาย คื อ กํ า ลั ง คนมี ทั ก ษะที่ สํ า คั ญ จํ า เป น และมี ส มรรถนะตรงตามความต อ งการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สถาบันการศึกษาและ หนวยงานที่จัดการศึกษา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มีความเชี่ ย วชาญและเป น เลิ ศเฉพาะดาน และการวิจัย และพั ฒ นาเพื่อสรางองคความรูและ
นวัตกรรมที่สรางผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3) การพั ฒ นาศั กยภาพคนทุ กชว งวัย และการสรางสังคมแหงการเรีย นรู มี เปาหมาย คือ ผูเรีย นมี
ทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 คนทุก
ชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับ การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตาม
หลักสูตรอยางมีคุณภาพและมาตรฐานแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและ
มาตรฐานและประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ ระบบและกลไกการวัดการติดตามและ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพ ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล
และครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา มีเปาหมาย คือ ผูเรียนทุกคน
ได รั บ โอกาสและความเสมอภาคในการเข า ถึ งการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ การเพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาผ า น
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย และระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่
ครอบคลุม ถูกตองเปนปจจุบัน เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล
5) การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย คือ คนทุกชวง
วัยมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัติหลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมคุณธรรม
จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ และการวิจัยเพื่อพัฒนาองค
ความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6) การพัฒ นาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเปาหมาย คือ โครงสราง บทบาทและ
ระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได ระบบการบริห ารจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกภาคสวนของสังคมมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและพื้นที่ กฎหมายและรูปแบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่แตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลัง
แรงงานของประเทศและระบบบริหารงานบุคคลของ ครู อาจารย และ บุคลากรทางการศึกษา มีความเปน
ธรรมสรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ

2.1.8 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕80)
แผนอุ ด มศึ กษาระยะยาว คื อ แผนกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาอุ ด มศึ ก ษาในระยะยาวที่ ก อให เกิ ด
กระบวนการเรียนรูและมองเห็นทิศทางในอนาคตรวมกัน โดยอุดมศึกษาตองเปนสมองของประเทศในการคิด
วิเคราะห เชิ งรุกมีท ฤษฎี มี ตรรกะ สามารถสรางสรรค น วัต กรรม แสวงหาทางเลือกใหมและสรางรากฐาน
การวิจัยเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๘๐) กําหนดวิสัยทัศน “อุดมศึกษาไทยเปนแหลงสรางปญญาใหสังคม นําทางไปสูการเปลี่ยนแปลงสราง
นวัตกรรม ความรู งานวิจัย ที่เสนอทางเลือกและแกปญหา เพื่อการพัฒนาประเทศและสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน” โดยประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก ๖ ประการ ไดแก
ยุทธศาสตรที่ ๑ อุดมศึกษาเปนแหลงพัฒนากําลังคนและสรางเสริมศักยภาพทั้งทักษะความคิดและ
การรูคิด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสรางความรูและทักษะทางอาชีพ ใหพรอม
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ยุ ท ธศาสตร ที่ ๓ เสริ ม สร า งสมรรถนะหลั ก ของอุ ด มศึ ก ษาไทยให เ ป น แหล ง พั ฒ นาต อ ยอด
ความสามารถในการใชความรูสรางผลงานวิจัย ค นหาคําตอบที่ จะนําไปใชประโยชนในการแกปญ หา และ
พัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๔ อุดมศึกษาเปนแหลงสนับสนุนการสรางงานและนาความรูไปแกปญหาผานความ
รวมมือกับภาคเอกชนและทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ ๕ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการ
กํากับดูแลที่รับผิดชอบตอผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกดาน
ยุทธศาสตรที่ ๖ ปรับระบบโครงสรางการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลที่มี
ประสิทธิภาพ

2.2 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ. 2565-2569
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ไดยึดแผนยุทธศาสตรสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางในสั งกั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ป พ.ศ. 2563 - 2567 เพื่ อกํ าหนดทิ ศทางขององค กร โดยกํ าหนด
วิสัยทัศนใหสอดคลองกับบริบท ความคาดหวังและขอบเขตความรับผิดชอบ ตามพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก
เพื่อ“เปนสถาบั นการศึกษาพยาบาลชั้น นํา ผลิตบั ณฑิ ตพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีสมรรถนะสูงดานผูสูงอายุ
เปนที่ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน” ซึ่งไดทบทวนโดยยึดกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ดังนี้
ยุทธศาสตร/เปาหมายการพัฒนาประเทศ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) /รัฐธรรมนูญ/นโยบายรัฐบาล/Thailand4.0/แผนปฏิรูปประเทศ
/ประชารัฐ/ยุทธศาสตรชาติ 20 ป / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร/เปาหมายกระทรวงสาธารณสุข
1) ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ
(Promotion, Prevention & Protection Excellence)
2) ดานบริการเปนเลิศ (Service Excllence)
3) ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence)
4) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

รางแผนการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตร/เปาหมายสถาบันพระบรมราชชนก
(พ.ศ. 2563 - 2567)
ยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก
(พ.ศ. 2563 – 2567)

แผนกลยุทธวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ประจําปงบประมาณ 2565 - 2569

แผนอุดมศึกษาระยะยาว

2.3 ขั้นตอนดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ
ขั้นตอนการ
กลวิธีดําเนินการ
เปาหมาย/ผูดําเนินการ
ดําเนินงาน
1. ขั้นตอน
1.1 จัดประชุมเพื่อ
- คณะกรรมการจัดทํา
เตรียมการจัดทํา ระดมความคิดเห็นใน
แผนกลยุทธและ
แผนกลยุทธ
การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป
วิทยาลัยพยาบาลศาสตร

ระยะเวลา
ผลผลิต
ดําเนินการ
ต.ค.
- กระบวนการและ
กรอบการจัดทํา
แผนกลยุทธ
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี
สงขลา
2.1 - ศึกษาขอมูลแผน - ผูบริหาร ผูมีสวนไดสวน
มิ.ย.
-ข อมู ลสถานการณ /
2. ประชุม
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ เสียและผูที่เกี่ยวของ
ปจจัยภายนอก
คณะทํางาน
เชน
-ผลการ SWOT
จัดทําแผน
- คณะกรรมการจั ด ทํ า
กลยุทธวิทยาลัย (1) ยุทธศาสตรชาติ
แผนกลยุทธและแผน
พยาบาลบรมราช ระยะ 20 ป 2561 - ปฏิบัติการประจําป
2580
ชนนี สงขลา
(2) Thailand 4.0
โมเดลขับเคลื่อนประเทศ
ไทยสูความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
(3) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560-2564)
(4) กรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566 – 2570)
(5) แผนการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
(6) การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ Service
plan พ.ศ. 2560 - 2565
เขตสุขภาพที่ 12
(7) การเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21และกรอบ
แนวคิดเพื่อการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน

กลวิธีดําเนินการ

เปาหมาย/ผูดําเนินการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลผลิต

3. วิเคราะห
- ประชุมระดมพลัง
ขอมูล โดยการใช สมองเพื่อวิเคราะหปจจัย
SWOT
ภายนอกและภายในของ
องคกร โดยใช SWOT
Analysis โดยการมีสวน
ร ว มของผู บ ริ ห าร/
อาจารย / บุคลากรสาย
สนับสนุน
- กําหนดหรือทบทวน
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค กลยุทธ
ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย

- ผูบริหาร ผูมีสวนไดสวน
เสียและผูที่เกี่ยวของ
- คณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจําป

ก.ค.

- ผ ล ก า ร SWOT
Analysis ร ะ ดั บ
สถาบัน

4. จัดทําราง
แผนกลยุทธ
(ฉบับปงบประมาณ
....../ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ ....

- ผูบริหาร ผูมีสวนไดสวน
เสียและผูที่เกี่ยวของ
- คณะกรรมการจั ด ทํ า
แผนกลยุทธและแผน
ปฏิบัติการประจําป

ก.ค.

- รางแผนกลยุทธ

(8 ) แผ น ยุ ท ธศ าส ต ร
สถาบั นพระบรมราชชนก
พ.ศ. 2563-2567
(9 ) แผ น ยุ ท ธศ าส ต ร
คณ ะพยาบาลศาสตร
สถาบันพระบรมราชชนก
(10) ผลการประเมิ น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายในรอบป ที่ ผ า นมา
(11) ขอเสนอแนะจาก
ผู ที่ มี ส วน ได ส วน เสี ย
( Stakeholders) ก ลุ ม
บุ ค ลากรกลุ ม นั ก ศึ ก ษา
ตัวแทนแหลงฝก

- วิเคราะหความ
สอดคลองของ
ยุทธศาสตรกับวิสัยทัศน
- จัดนํา Strategy Map
- กําหนตัวชี้วัดคา
เปาหมายระยะยาว 5 ป

ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน
5. เสนอ
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี สงขลา

6. เผยแพร
ประชาสัมพันธ

กลวิธีดําเนินการ
- พิจารณาประเด็น
1. ความสอดคลองกล
ยุทธกับประเด็นยุทธ
ศาสตรและวิสัยทัศน
2. ตัวชี้วัดและคา
เปาหมาย 5 ป
3. งบประมาณที่ใช
4. แผนงาน/โครงการหลัก

เปาหมาย/ผูดําเนินการ
คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย

- ชี้แจงแผนกลยุทธใหแก งานยุทธศาสตร
บุคลากร เพื่อสราง
ความเขาใจ
- กําหนดผูรับผิดชอบ
แตละกลยุทธ

ระยะเวลา
ผลผลิต
ดําเนินการ
ส.ค.
- รายงานการประชุม
คณะ
กรรมการบริหาร
วิทยาลัย

ก.ย.
ของทุกป

-เลมแผนกลยุทธ ป
งบประมาณ.../
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ปงบประมาณ....

สวนที่ 3

การวิเคราะหบริบททีเ่ กี่ยวของกับ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

สวนที่ 3 การวิเคราะหบริบทที่เกี่ยวของ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แผนยุทธศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เปนสถาบันการศึกษาเฉพาะทางในสังกัด
คณะพยาบาลศาสตร สถาบั น พระบรมราชชนก เป น การจั ด ทํ า ขึ้ น มาภายใต ก ระบวนการจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตรแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งประกอบดวยขึ้นตอนหลักที่สําคัญ ดังนี้
1. การวิเคราะหปจจัยเขาทางยุทธศาสตรเพื่อคนหาความจําเปนทางยุทธศาสตรและการกําหนด
จุดยืนการพัฒนา
2. การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร
3. ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ
ดังรายละเอียดการดําเนินการ ดังตอไปนี้
3.1 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning)
จุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันการศึกษาเฉพาะ
ทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 – 2567 ไดกําหนดขึ้นมาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน นําเปนปจจัยนําเขาเชิงนโยบายรวมทั้งความตองการของผูที่มีสวนไดสวนเสียและสถานการณ
ของการดําเนินภารกิจที่เปนอยูในปจจุบัน และคาดการณภาพที่ควรจะเปนในอนาคต
วิทยาลัย พยาบาล สงขลา จึ งไดป ระชุ มระดมความคิ ด โดยรวมกันพิจ ารณาแผนยุทธศาสตรช าติ
๒๐ ป แผนยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ๒๐ ป แผนการศึกษาชาติ ๒๐ ป พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ พรบ. สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนยุทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรม
ราชชนก และแผนยุทธศาสตรสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ พบวา การวิเคราะหความ
ตองการทางยุทธศาสตรสามารถมากําหนดจุดยืน ดังนี้
1. Teaching learning excellent ความตองการเชิงยุทธศาสตรที่มีตอวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี สงขลา ในระดับนโยบาย: ตองการใหวิทยาลัย
๑) ผลิตพยาบาลระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของ
ระบบสุขภาพอยางมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ
๒) บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดานการดูแลผูสูงอายุ ทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ประกอบดวย กลุมทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (ภาษาอังกฤษ นวัตกรรม)
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล:Digital literacy) ทักษะชีวิตและอาชีพ (การปรับตัวและ
ยืดหยุน ภาวะผูนําและรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม รูจักพัฒนาตนเองและเรียนรูตลอดชีวิต) การใหบริการดวย
หัวใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
2.Research and innovation excellent ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และนวั ต กรรมที่ ส ามารถนํ า ไปใช
ประโยชนในเชิงนโยบาย เชิงชุมชนและพื้นที่ เชิงวิชาการ และเชิงพาณิชย เพื่อตอบสนอง Prevention &
Promotion Excellence, และ Service Excellence เพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต คนไทยทุ กกลุ มวัย การชี้ นํ า
สังคมในดานการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยในการสรางเสริมสุขภาพเพื่อการพัฒนาบัณฑิต
สังคม และชุมชน

๓.Training excellent การบริ ก ารวิช าการแก สั งคม โดยพั ฒ นาบุ ค ลากรสาธารณสุ ข โดยพั ฒ นา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร (การพยาบาลหลักสูตรมหาบัณฑิต) และหลักสูตรที่
ขาดแคลนดานวิทยาศาสตรสุขภาพและระบบสุขภาพที่มีความตองการสูง และพัฒ นาหลักสูตรฝกอบรมที่
ตอบสนองระบบสุขภาพ และจัดใหมีศูนยความเปนเลิศดานการพยาบาลผูสูงอายุ
4. Good governance การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสงผลลัพธใหบัณฑิต มีความเปนพลเมือง
ดี พลเมืองโลก มีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปนผูสรางสรรคนวตกรรมทางสุขภาพ บุคลากร
ของสถาบันมีความอิสระทางวิชาการ (Academic Freedom) ในการพัฒ นาหลักสูตรการจัดการศึกษาและ
ยกระดับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ สูระดับบัณฑิตศึกษา ความคลองตัวในการบริหารจัดการองคกรทั้งใน
ดานงบประมาณและการบริห ารบุ ค คลากร มี ค วามก าวหน าในสายงานวิช าการ (มี ตํ าแหน งทางวิ ช าการ)
การไดรับสวัสดิการที่เหมาะสม และมีความสุขในการทํางาน
3.2 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร
การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตรเกิดจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ โดยนํา
เครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใชในการวิเคราะหปจจัย โดยปจจัยภายใน ใช McKinney ๗ - S
Framework แนวคิ ด ป จ จั ย ๗ ประการ ในการประเมิ น องค ก ร คื อ จุ ด แข็ ง (Strength) และจุ ด อ อ น
(Weakness) การวิเคราะห ป จ จั ย ภายนอกองค กร ใช PEST-MODEL เพื่ อวิเคราะห โอกาส (Opportunity)
และภาวะคุกคาม (Threat) ผลการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร มีรายละเอียด ตอไปนี้

การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ
ตารางสรุปการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธภายในองคกร
(Internal Factor Analysis Summary: IFAS) เพื่อทําแผนปงบประมาณ 2565-2569
Internal Factors
จุดแข็ง (S= Strengths)
S1 มี จํ านวนอาจารย เพี ย งพอในการจั ดการเรีย น
การสอน
S2 มีกลยุทธชัดเจน บุคลากรและผูบริหารมีความ
ไวในการจัดการเชิงยุทธ
S3 โครงสรางชัดเจนทําใหบริหารจัดการมี
คุณภาพ
S4 มีการแบงงานตามความรับผิดชอบชัดเจน
S5 อาจารย แ ละบุ ค ลากรมี ป ระสบการณ แ ละ
เชี่ยวชาญ
S6 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นบุคลากรทุกระดับ
S7 บุคลากรมีความรับผิดชอบสูง อาจารยมีความ
มุงมั่นในการทํางาน
S8 มีงบประมาณเพียงพอมากพอในการผลิต/ขยาย
งานองคกร
S9 มีสิ่งสนับสนุนที่เอื้อตอการทํางาน
S10 อาจารยและบุ คลากรมีการปฏิบัติตามคานิ ยม
รวมขององคกร มี ความสามั คคี เป น น้ํ าหนึ่งใจ
เดียว
S11 มีชมรมผูสูงอายุที่เข็มแข็ง
S12 บุคลากรเขาถึงชุมชนและมีความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน
S13 มีวารสารของวิทยาลัยในสังกัดทีเ่ ปนวารสาร
ระดับชาติและปรากฏในฐานขอมูลของศูนยดัชนี
การอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation
Index Center: TCI )
รวม S

Weight

Rating

Weighted

(SW100)

(1-5)

Score

mode
5

5

25

7

5

35

4

5

20

4

5

20

5

4

20

7

4

28

7

5

35

5

4

20

5

4

20

6

5

30

3
3

5
5

15
15

5

4

20

66

-

303

Comments

Internal Factors
จุดออน (W=Weakness)
W1 จํานวนอาจารย ป.เอก ยังไมตามเกณฑ
W2 สัดสวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
W3 อาจารยมีทักษะการสอนที่เปนมืออาชีพยังไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (PSF)
W4 ระบบการสื่อสารในองคกรมีประสิทธิภาพไม
เพียงพอ
W5 ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการยังไม
ครอบคลุมและสามารถนํามาใชตัดสินใจได
ทันทวงที
W6 ผลงานผลิตตํารา หนังสือและนวัตกรรมมีนอย
W7 ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรวารสารใน
ระดับนานาชาติมีนอย
W8 หลักสูตรที่ตอบสนองพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ตอพยาบาลวิชาชีพ ยังมีนอย
W9 อาจารยสวนใหญมีทักษะดานภาษาอังกฤษไม
เปนไปตามเกณฑที่ สบช. กําหนด(PBRI test)
W10 ระบบการเตรียมบุคลากรเขาสูตําแหนงตางๆ
ยังไมชัดเจน
รวม W
รวม SW

Weight

Rating

Weighted

(SW100)

(1-5)

Score

4
3

3
4

12
12

4

5

20

3

5

15

3

5

15

4
3

5
4

20
12

3

4

12

3

5

15

4

4

16

34

-

149
452

100

Comments

การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ
ตารางสรุปการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธภายนอกองคกร
(External Strategic Factors Summary:EFAS)เพื่อทําแผนปงบประมาณ 2565-2569
External Factors
โอกาส (O=Opportunities)
O1 นโยบายชาติ ประชาคมอาเซียน กระทรวง
สาธารณสุข และหนวยงานภายนอกมีความ
ตองการ บุคลากรดานสุขภาพเพื่อตอบสนองตอ
ระบบสุขภาพของประเทศ
O2 แหลงทุนวิจัยมีมากขึ้น
O3 วิชาชีพพยาบาลยังมีความตองการสูงใน
ตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศ
O4 สังคมพหุวัฒนธรรม/การเขาสูประชาคม
อาเซียนเกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชากา ทําให
การเรียนการสอนและการวิจัยมีความ
หลากหลายมากขึ้น
O5 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสรางโอกาสในการ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการบริหาร
องคกร
O6 มีเครือขายกับสํานักวิชาการและหนวยงานอื่นๆ
ของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งสถาบันการศึกษา
ในประเทศและตางประเทศ ทําใหเกิด โอกาส
พัฒนาทุกพันธกิจของสถาบัน
รวมO

Weight
(OT100)

Rating Weighted
Comments
(1-5)
Score

20

5

100

10

4

40

8

3

24

8

4

32

10

3

30

9

4

36

65

-

262

Weight
(OT100)

External Factors
ภัยคุกคาม(T=Threats)
T1 มี การแขงขันสูงในการผลิ ตบั ณฑิ ตพยาบาล
การเปดหลักสูตรอบรมและการบริการวิชาการ
ที่คลายคลึงกันเพิ่มขึ้น
T2 โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงประชากร
วัยเด็กลดลง ทําใหจํานวนผูเขาเรียนลดลง
T3 หนวยบริการขาดสภาพคลองทางการเงิน
ทําใหไมสามารถสนับสนุนทุนใหนักศึกษา
ได
T4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(ปญหา 5 จังหวัดชายแดนภาคใตมีผลตอ
การตัดสินใจมาเรียนของนักศึกษา)
รวมT
รวม OT

Rating Weighted
(1-5)
Score

10

4

40

8

5

40

9

4

36

8

4

32

35

-

148

100

-

410

Comments

จากผลการวิ เ คราะห ป จ จั ย เชิ ง กลยุ ท ธ ทั้ ง ป จ จั ย ภายในองค ก ร (Intenal Strategic Factors
Summary : IFAS) และปจจัยภายนอกองคกร (Extenal Strategic Factors Summary : EFAS) วิทยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พบวามีคะแนนดังนี้
- จุดแข็ง (S = Strenghtes)
เทากับ 303
- จุดออน (W = Weakness)
เทากับ 149
- โอกาส (O = Opportunities) เทากับ 262
- ภัยคุกคาม (T = Threats)
เทากับ 148
ภาพแสดงผลการวิ เคราะห ป จ จั ย เชิงกลยุท ธทั้งป จ จัย ภายในองคกร (Intenal Strategic Factors
Summary : IFAS) และป จ จั ย ภายนอกองคกร (Extenal Strategic Factors Summary : EFAS) วิ ท ยาลั ย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

Opportunities

Weakness
O
400
300
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Threats

strenghtes

S

0

T

Seri es1

จากภาพจะเห็ น ได พื้ น ที่ ส ว นใหญ อ ยู ในจุ ดแข็ ง (S = strengths) และโอกาส (O = Opportunities)
ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ควรดํ า เนิ น กลยุ ท ธ ในลั ก ษณะของการนํ า
ความสามารถและขอดีขององคกรมาใช เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและการทํางานภายในองคกรดีขึ้น
3.3 ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ
จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกรทั้งภายในและภายนอก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สงขลา คณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก พบวามีสภาพแวดลอมองคกรโดยสรุป ดังนี้
จุดแข็ง พบวามีจํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน มีกลยุทธชัดเจน บุคลากรและ
ผูบริหารมีความไวในการจัดการเชิงยุทธ มีโครงสรางชัดเจนทําใหบริหารจัดการมีคุณภาพ มีการแบงงานตาม
ความรับผิดชอบชัดเจน อาจารยและบุคลากรมีป ระสบการณและเชี่ยวชาญ ผูบ ริห ารรับฟงความคิดเห็ น
บุคลากรทุกระดับ บุคลากรมีความรับผิดชอบสูง อาจารยมีความมุงมั่นในการทํางาน มีงบประมาณเพียงพอ
มากพอในการผลิต/ขยายงานองคกร มีสิ่งสนับสนุนที่เอื้อตอการทํางาน อาจารยและบุคลากรมีการปฏิบัติ
ตามคานิยมรวมขององคกร มีความสามัคคีเป นน้ําหนึ่งใจเดียว มีชมรมผูสูงอายุที่เขมแข็ง บุคลากรเขาถึง
ชุมชนและมีความสั มพั นธอัน ดีกับ ชุมชน และมีวารสารของวิทยาลัยในสังกัด ที่เปน วารสารระดั บชาติและ
ปรากฏในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center : TCI)
จุดออน พบวาจํานวนอาจารย ป.เอก ยังไมตามเกณฑ สัดสวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน อาจารยยังมีทักษะการสอนที่เปนมืออาชีพยังไมเป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน
(PSF) ระบบการสื่อสารในองคกรมีป ระสิ ทธิภ าพไมเพี ยงพอ ระบบสารสนเทศในการบริห ารจัดการยังไม
ครอบคลุ ม และสามารถนํ า มาใช ตั ด สิ น ใจได ทั น ท ว งที ผลงานผลิ ต ตํ ารา หนั งสื อ และนวั ต กรรมมี น อ ย
ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรวารสารในระดับนานาชาติมีนอย หลักสูตรที่ตอบสนองพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ตอพยาบาลวิชาชีพยังมีนอย อาจารยสวนใหญมีทักษะดานภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑที่ สบช. กําหนด
(PBRI test) และระบบการเตรียมบุคลากรเขาสูตําแหนงตางๆ ยังไมชัดเจน
โอกาส พบว า มี นโยบายชาติ ประชาคมอาเซี ยน กระทรวงสาธารณสุ ข และหน วยงานภายนอกมี
ความตองการ บุคลากรดานสุขภาพเพื่อตอบสนองตอระบบสุขภาพของประเทศ มีแหลงทุนวิจัยมีมากขึ้น วิชาชีพ
พยาบาลยังมีความตองการสูงในตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศ สังคมพหุวัฒนธรรม/การเขาสูประชาคม
อาเซี ยนเกิ ด การแลกเปลี่ ย นทางวิช าการ ทํ าให การเรีย นการสอนและการวิจัย มีความหลากหลายมากขึ้น
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสรางโอกาสในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการบริหารองคกร และมีเครือขาย
กับสํานักวิชาการและหนวยงานอื่นๆของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศ
ทําใหเกิดโอกาสพัฒนาทุกพันธกิจของสถาบัน
ภัยคุกคาม พบวา มีการแขงขันสูงในการผลิตบัณฑิตพยาบาลการเปดหลักสูตรอบรมและการบริการ
วิชาการที่คลายคลึงกันเพิ่มขึ้น โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงประชากรวัยเด็กลดลง ทําใหจํานวนผูเขาเรียน
ลดลง หน วยบริการขาดสภาพคลองทางการเงิน ทําให ไมส ามารถสนั บ สนุ น ทุ น ให นั กศึกษาได และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ปญหา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต มีผลตอการตัดสินใจมาเรียนของนักศึกษา)

วิทยาลัย จึงควรเรงพัฒนา ดังนี้
๑. การจั ดการศึ กษาพยาบาลให มีคุณ ภาพตามมาตรฐานสากลและใหบ ริการดวยหัว ใจความเป น
มนุษยเพื่อสุขภาวะชุมชนทั้งกระบวนการและผลผลิตโดยเฉพาะสมรรถนะสูงดานผูสูงอายุ มุงเนนการพัฒนา
กระบวนการ เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียน มีสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ สรางสรรคนวัตกรรม การใหบริการ
ดวยหัวใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน และพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา
๒. การสรางองคความรูและนวัตกรรมดานสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน โดย
เรงรัดการผลิต เผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับ ชาติและ นานาชาติ
เร งรัด การสรางเครือขายความรวมมื อเพื่ อแสวงหาทุ น จากภายนอก และพั ฒ นาความรวมมือการ ผลิตผล
งานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมรวมกับหนวยงานภายนอกทั้งในและตางประเทศ
๓. พัฒนาการใหบริการวิชาการดวยการสานพลังของทุกภาคสวนเพื่อสุขภาวะชุมชน ประเทศ และ
อาเซียนอยางยั่งยืน โดยพัฒนาศูนยบริการวิชาการใหตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของ ประเทศ
และอาเซียน
๔. พัฒนาสูการเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และอัตลักษณ
ของสถาบัน โดยยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน ทั้งการเรง
เพิ่มสัดสวนตําแหนงทางวิชาการของอาจารยใหไดตามเกณฑที่องคกรวิชาชีพกําหนดและการเพิ่มพูนทักษะ
ความเชี่ยวชาญโดยใชจุดแข็งที่สถาบันฯ มุงเน นการบริห ารจัดการองคกรโดยใชเกณฑการประกัน คุณภาพ
การศึ กษาเป น แรงผลักดัน ให มีพัฒ นาการที่ ตอเนื่องและคุณ ภาพสูงขึ้น เปน ลําดับ เสริมสรางความเขมแข็ ง
เครือขายความรวมมือทางวิชาการกับประเทศในแถบอาเซียนและประเทศอื่นๆ พัฒนาระบบนิเวศนความเปน
อุดมศึกษาสีเขียว พัฒ นาการสื่อสารและการตลาดเพื่ อสรางภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัย และสงเสริมความ
ตระหนักและแสดงออกถึงจิตสํานึกของความเปนไทยของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
๕. ควรลงทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล
และการดําเนินชีวิตวิถีใหม ( New Normal )
๖. สงเสริมการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย

สวนที่ 4
ยุทธศาสตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

ตอนที่ 4 ยุทธศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
4.1 วิสัยทัศน
“เป น สถาบั น การศึ กษาพยาบาลชั้ น นํา ผลิตบั ณ ฑิ ตพยาบาลที่มีคุณ ภาพและมีสมรรถนะสูงดาน
ผูสูงอายุ เปนที่ยอมรับในระดับประเทศและอาเซียน”
4.2 พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ
2. วิจัยเพื่ อสรางและพั ฒ นาองคความรูทางการพยาบาลศาสตรที่เกี่ยวของ เพื่ อประโยชนในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ สูการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. ใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยเนนความรวมมือกับชุมชน เพื่อสรางเสริมสุขภาวะชุมชน
4. สงเสริมและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสูองคกรสมรรถนะสูง
4.3 ประเด็นยุทธศาสตร
๑.การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
เพื่อสุขภาวะชุมชน
๒. การสรางองคความรูและนวัตกรรมดานสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน
๓. การบริการวิชาการดวยการสานพลังของทุกภาคสวนเพื่อสุขภาวะชุมชน ประเทศ และอาเซียน
อยางยั่งยืน
๔. การเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๕. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล
๖. การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย
4.4 เปาประสงค
๑.บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพื้นฐานการดูแลดวย
หัวใจความเปนมนุษยและมีสมรรถนะดานการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอยางยั่งยืน
๒.มี ผลงานวิจัย ผลงานวิช าการและนวัตกรรมดานสุ ขภาพที่ มีคุณ ภาพสามารถนําไปใช ป ระโยชน
เพื่อพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน
๓. เปนศูนยกลางการบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
๔. เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดยใชหลักธรรมาภิบาล
๕. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล
๖. บุคลากรในองคกรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจและรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย

4.5 กลยุทธ
๑. พัฒ นาหลัก สูต รการศึก ษาที ่ต อบสนองความตอ งการของระบบสุข ภาพของประเทศและได
มาตรฐานสากล
๒. พัฒนากระบวนการเรียนรูที่สงเสริมให ผูเรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ
สรางสรรคนวัตกรรมการใหบริการดวยหัว ใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
๓. พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา
๔. เรงรัดการผลิต เผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ
๕. เรงรัดการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อแสวงหาทุนจากภายนอก
๖. พัฒนาความรวมมือการผลิตผลงานวิจัยผลงานวิชาการและนวัตกรรมรวมกับหนวยงานภายนอกทั้ง
ในและตางประเทศ

สถาบัน

๗. พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน
๘. ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน
๙. พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัย
๑๐. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณของ

๑๑. พัฒนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูใหตอบสนองการดําเนินงานตามพันธกิจ
๑๒. สงเสริมความตระหนักและแสดงออกถึงจิตสํานึกของความเปนไทยของอาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา

แผนที่ทางยุทธศาสตร
วิสยั ทัศน : เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชัน้ นํา ผลิตบัณฑิตพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมีสมรรถนะสูงดานผูส งู อายุ เปนทีย่ อมรับในระดับประเทศและอาเซียน

สากล
สากล

กลยุทธที่9 พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพื่อ
สรางภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัย

ความสอดคลองของพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ
วิสยั ทัศน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

“เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนํา ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงดานผูสูงอายุ เปนทีย่ อมรับในระดับประเทศและอาเซียน”

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตพยาบาลฯ

วิจยั เพือ่ สรางและพัฒนา
องคความรูฯ

ใหบริการทางวิชาการ
แกสงั คมฯ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

1.การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี
คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล
และใหบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย เพื่อสุขภาวะชุมชน

2.. การสรางองคความรูและ
นวัตกรรมดานสุขภาพ เพือ่
พัฒนาสุขภาวะชุมชนและ
สังคมอาเซียน

3.การพัฒนาการใหบริการ
วิชาการดวยการสานพลัง
ของทุกภาคสวนเพือ่
สุขภาวะชุมชน ประเทศ
และอาเซียนอยางยั่งยืน

เปาประสงค

กลยุทธ

สงเสริมและทะนุบาํ รุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
4.การเปนองคกร
สมรรถนะสู งภายใต ก าร
บริ ห ารจั ด การตามหลั ก
ธรรมาภิบาล

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสูอ งคกรฯ
5.การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล ง
เรี ย นรู ใ ห เ อื้ อ ต อ การ
เรียนรูในยุคดิจิทัล

6.การทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย

1.บั ณ ฑิ ต พยาบาลที่ มี คุ ณ ภาพ
ได ม าตรฐานสากลและมี
สมรรถนะเชิ ง วิ ช าชี พ บน
พื้ น ฐานการดู แ ลด ว ยหั ว ใจความ
เป น มนุ ษ ย แ ละมี ส มรรถนะด า น
การบริ ห ารจั ด การสุ ข ภาวะ
ชุ ม ชนอย า งยั่ ง ยื น

2. มีผลงานวิจยั ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมดานสุขภาพที่มีคุณภาพ
สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนา
สุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน

3. เปนศูนยกลางการบริหาร
วิชาการที่ไดรับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ

4.เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มี
สมรรถนะสูงโดยใชหลักธรรมาภิบาล
5. การบริหารจัดการทีย่ ึดหลักธรร
มาภิบาลมุงสูองคกรคุณธรรม

6.บุ ค ลากรในองค ก รและ
นั ก ศึ ก ษามี ค วามภาคภู มิ ใ จ
และร ว มสื บ สาน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและ
ภู มิ ป ญ ญาไทย

กลยุทธที่ ๑พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาที่ตอบสนอง ความ
ตองการของ ระบบสุขภาพของ
ประเทศและได มาตรฐานสากล
กลยุทธที่ ๒ พัฒนากระบวนการ
เรียนรูที่สงเสริมให ผูเรียนมี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะ
ดานภาษาอังกฤษสรางสรรค
นวัตกรรมการหบริการดวยหัว
ใจความเปนมนุษยและการบริหาร
จัดการสุขภาวะชุมชน
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาอาจารยใหมี
สมรรถนะการจัดการ เรียนการสอน
ที่ สงเสริมการเรียนรูของ นักศึกษา

กลยุทธที่ 4 เรงรัดการผลิต เผยแพร
ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ
กลยุทธที่ 5 เรงรัดการสรางเครือขาย
ความรวมมือ เพื่อแสวงหาทุนจาก
ภายนอก
กลยุทธที่ 6 พัฒนาความรวมมือการ
ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรม รวมกับหนวยงานภายนอก
ทั้งในและตางประเทศ

กลยุทธที่ 7 พัฒนาศูนยบริการ
วิ ช าการให ตอบสนองความ
ต องการของระบบสุ ขภาพของ
ประเทศและอาเซียน

กลยุทธที่ 8 ยกระดับความเชี่ยวชาญ
ของคณาจารยใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และอาเซียน
กลยุทธที่ 9 พัฒนาการสื่อสาร และ
การตลาดเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
ของวิทยาลัย
กลยุทธที่ 10 พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะ
สูง ภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณ
ของสถาบัน
กลยุ ทธ ที่ 11 พั ฒนาศู นย เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรูใหตอบสนอง
การดําเนินงานตามพันธกิจ

กลยุทธที่ 12 สงเสริมความ
ตระหนักและแสดงออกถึง
จิตสํานึก ของอาจารย
บุคลากรและนักศึกษา

ความสอดคลองยุทธศาสตรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา กับยุทธศาสตรของสถาบันพระบรมราชชนก และคณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2565-2569
ยุทธศาสตร
สถาบันพระบรมราชชนก

คณะพยาบาลศาสตร

ยุทธศาสตร
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สขลา

1. การสรางกําลังคนดานสุขภาพที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู
ชุมชน

1. การผลิ ต บั ณ ฑิ ต พยาบาลที่
มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากล
และให บ ริ ก ารหั ว ใจความเป น
มนุ ษ ย เ พื่ อ สุ ข ภาวะชุ ม ชน
5. การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย

1. การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่
มีคุณ ภาพตามมาตรฐานสากล
และให บ ริก ารดว ยหัว ใจความ
เปนมนุษย เพื่อสุขภาวะชุมชน

2. การสรางองคความรูและ
นวัตกรรมดานสุขภาพเพื่อพัฒนา
สุขภาวะของชุมชนและสังคม
อาเซียน

2. การสรางองคความรูและ
นวัตกรรมดานสุขภาพเพื่อพัฒนา
สุขภาวะของชุมชนและสังคม
อาเซียน

2.. การสรางองคความรูและ
นวัตกรรมดานสุขภาพ เพือ่
พัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคม
อาเซียน

3. การพัฒนาศูนยการเรียนรู
ระดับสากล ดานบริการวิชาการ
และใหบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขเพื่อสุขภาวะชุมชนและ
สังคมอาเซียนที่ยั่งยืน

3. การพัฒนาการใหบริการ
วิชาการดวยการสานพลังของทุก
ภาคสวนเพื่อสุขภาวะชุมชน
ประเทศ และอาเซียนอยางยั่งยืน

3. การพัฒนาการใหบริการ
วิชาการดวยการสานพลังของทุก
ภาคสวนเพื่อสุขภาวะชุมชน
ประเทศและอาเซียนอยางยั่งยืน

4. การเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มี
คุณภาพในการบริหารจัดการ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล

4. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรูใหเอื้อ
ตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล
6. การเปนองคกรสมรรถนะ
สูงภายใตการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมภิบาล

6.การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย

4.การเปนองคกร
สมรรถนะสูงภายใตการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล
5.การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และแหลงเรีย นรูใหเอื้อต อการเรียนรู
ในยุคดิจิทัล

4.6 ความเชื่อมโยงกลยุทธและตัวชี้วัดการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรและเปาประสงค
ประเด็น ยุทธศาสตร 1.การผลิตบัณ ฑิตพยาบาลที่มีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานสากลและใหบริการดวยหัวใจความเป น
มนุษย เพื่อสุขภาวะชุมชน
เปาประสงค
1.บั ณ ฑิ ต พยาบาลที่ มีคุ ณ ภาพได มาตรฐานสากลและมีส มรรถนะเชิงวิช าชีพ บนพื้น ฐานการดูแ ลดว ยหัว ใจความเปน
มนุ ษย และมี ส มรรถนะด า นการบริ ห ารจั ด การสุ ขภาวะชุมชนอยางยั่งยืน
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
Base 65 66 67 68 69
กลยุ ท ธ ที่ ๑ พั ฒนาหลั กสู ตร 1.1 จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการ
1
1
1
1
1
1
การศึ กษาที่ ตอบสนองความ เห็นชอบจากสภาวิชาชีพและไดรับ
ต องการของระบบสุ ขภาพของ การอนุมติจากสภาสถาบันภายใน
ประเทศและไดมาตรฐานสากล เวลาที่กําหนด
1.2 ระดับความสําเร็จของระบบ
N/A
5
5
5
5
5
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูในยุค
ดิจิทัล
กลยุทธที่ ๒ พั ฒนากระบวนการ 2.1 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา N/A 100 100 100 100 100
เรี ย นรู ที่ ส ง เสริ ม ให ผู เรี ย นมี ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษผาน
สมรรถนะเชิ งวิ ชาชี พ สมรรถนะ ตามที่เกณฑ สบช.กําหนด
ด านภาษาอั งกฤษสร างสรรค 2.2 รอยละของนักศึกษามีผลงาน N/A
2
2
2
3
3
นวั ต กรรมการให บริ ก ารด วย สรางสรรคนวัตกรรมที่ไดรับรางวัล
หั วใจความเป นมนุ ษย และการ ในระดับชาติหรือนานาชาติ
บริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
2.3 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
N/A 30 40 50 60 70
ผลการประเมินดานการบริการดวย
หัวใจความเปนมนุษยในระดับดีมาก
2.4 รอยละของนักศึกษาแตละชั้น 51.15 30 30 30 40 50
ปมีสมรรถนะดานการดูแลผูสูงอายุ
ตามเกณฑ 4 ดาน อยูในระดับดีขึ้นไป
2.5 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา N/A 80 80 80 85 90
ที่มีผลการประเมินสมรรถนะการ
บริหารจัดการสุขภาวะชุมชนใน
ระดับดีมาก
2.6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา 54.49 100 100 100 100 100
สอบรับใบประกอบวิชาชีพจากสภา
การพยาบาลภายใน 1 ป
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาอาจารยให 3.1 รอยละของอาจารยที่มี
N/A
1
2
2
2
2
มี ส มรรถนะการจั ด การเรี ย น สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
การสอนที่ ส งเสริ ม การเรี ย นรู แบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล
ของนักศึกษา
(PSF)

ประเด็นยุทธศาสตร 2. การสรางองคความรูและนวัตกรรมดานสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน
เปาประสงค
2. มี ผ ลงานวิ จั ย ผลงานวิ ช าการและนวั ต กรรมดานสุขภาพที่มีสุข ภาพสามารถนําไปใชป ระโยชนเพื่อพัฒ นา
สุ ขภาพวะของชุ มชนและสั งคมอาเซี ย น
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
Base 65 66 67 68 69
กลยุ ท ธ ที่ 4 เร งรั ดการผลิ ต 4.1 จํานวนผลงานวิจยั และผลงาน
N/A 1 1 1 1 2
เผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ วิชาการที่ตีพิมพในวารสารระดับ
และนวั ต กรรมที่ มี คุ ณภาพใน นานาชาติ
ระดับชาติและนานาชาติ
4.2 จํานวนนวัตกรรมของอาจารยที่
1 1 1 1 1
ไดรับรางวัล ระดับชาติหรืออาเซียน
4.3 รอยละของผลงานวิจัย ผลงาน
N/A 1 1 1 2 2
วิชาการหรือนวัตกรรมที่นําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนหรือสังคม อาเซียน
4.4 จํานวนผลงานวิจัยผลงาน
N/A 1 1 1 1 1
วิชาการและนวัตกรรมที่ไดรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร
4.5 จํานวนผลงานวิจัยผลงานวิชาการ N/A - 1
และนวัตกรรมที่กระทรวงสาธารณสุข
นําไปใชในการกําหนดนโยบายหรือ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
กลยุทธที่5 เรงรัดการสรางเครือขาย 5. สัดสวนของเงินวิจัย
ความรวมมือเพื่อแสวงหาทุน ภายนอกตอทุนวิจัยภายใน
จากภายนอก

N/A 20 : 25 : 30 : 35: 40:
80 27 70 65 60

กลยุทธที่6 พัฒนาความรวมมือ
การผลิ ต ผลงานวิ จั ย ผลงาน
วิช าการและนวัต กรรมร วมกั บ
หน ว ยงานภายนอกทั้ งในและ
ตางประเทศ

N/A

6. จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมที่ทํารวมกับ
มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานใน
ตางประเทศ

1

1

1

1

1

ประเด็นยุทธศาสตร 3. การพัฒนาการใหบริการวิชาการดวยการสานพลังของทุกภาคสวนเพื่อสุขภาวะชุมชน
ประเทศและอาเซียนอยางยั่งยืน
เปาประสงค
3.เปนศูนยกลางการบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
Base 65 66 67 68 69
กลยุทธที่ 7. พัฒนา
7.1 ระดับความสําเร็จของศูนย N/A 1
2
3 4 5
ศูนยบริการวิชาการให
ความเปนเลิศดานสงเสริม
ตอบสนองความตองการของ สุขภาพผูสูงอายุ
ระบบสุขภาพของประเทศ
7.2 จํานวนหลักสูตรฝกอบรม 1
1
1
1 1 1
และอาเซียน
ใหมที่ไดมาตรฐานและ
ตอบสนองความตองการของ
ระบบสุขภาพระดับชาติหรือ
อาเซียน
7.3 จํานวนชุมชนเขมแข็งที่
1
1
1
1 1 1
มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน
และผลลัพธที่ตอบสนองและ
สรางประโยชนแกชุมชน สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร 4. การเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
4. เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มีสมรรถนะสูงโดยใชหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
Base 65 66 67 68 69
กลยุทธที่ 8 ยกระดับความ 8.1 รอยละของอาจารย ที่มี
N/A 40 40 40 40 40
เชี่ยวชาญของคณาจารยให
ตําแหนงทางวิชาการ
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
8.3 จํานวนชั่วโมงตอปการศึกษาที่ N/A 80 80 80 80 80
และอาเซียน
อาจารยมีการเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติ
ในคลินิก(Faculty Practice)

กลยุทธที่ 9 พัฒนาการ
สื่อสารและการตลาดเพื่อ
สรางภาพลักษณที่ดีของ
วิทยาลัย

8.4 จํานวนอาจารยประจําที่ มี 12.05 10
คุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขา (5:
ที่เปดการเรียนการสอน
41.5 )
9.3 ระดับความคิดเห็นของผูมี ระดับ ดี
สวนไดสวนเสียตอภาพลักษณ
ดี
ของวิทยาลัย

10 13 13 14
ดี

ดี

ดี

ดี

กลยุทธ
กลยุทธที่ 10 พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการใหเปนองคกร
สมรรถนะสูงภายใต
คานิยมรวมและอัต
ลักษณของสถาบัน

ตัวชี้วัด
Base
65
66
67
10.1 รอยละของการ
N/A ไมนอย ไมนอย ไมนอย
บริหารงบประมาณบรรลุ
กวา
กวา
กวา
เกณฑเปาหมายตามมติ
รอยละ รอยละ รอยละ
คณะรัฐมนตรี
95
95
95
10.2 รอยละของบุคลากร
75
80
85
90
ที่มีผลการประเมินความสุข
ในการทํางานระดับดีขึ้นไป
10.3 คาคะแนนความ
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
โปรงใสขององคกร (ITA)
AA
AA
AA
AA
อยูในระดับ AA
10.4 ระดับคุณภาพ
3.79 สกอ. สกอ. สกอ.
หลักสูตร
3.80 3.82 3.85
10.5 ระดับคุณภาพหลักสูตร
AUN
ตามเกณฑ AUN-QA
QA 3
10.6 จํานวนปของการ
5
5
5
5
รับรองสถาบันจากสภาการ
พยาบาล
ประเด็นยุทธศาสตร 5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล
เปาประสงค
๕. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
Base
65
65
67
กลยุทธที่ 11 พัฒนา 11.1 วิทยาลัยมีโครงสราง
N/A 7 ดาน 7 ดาน 7 ดาน
ศูนยเทคโนโลยี
พื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลง สารสนเทศไดมาตรฐาน
เรียนรูใหตอบสนอง
11.2 ระดับความสําเร็จ
N/A
ระดับ ระดับ ระดับ
การดําเนินงานตาม
ของการพัฒนาระบบ
5
5
5
พันธกิจ
สารสนเทศเพื่อใชในการ
ตัดสินใจของผูบริหาร
ประเด็นยุทธศาสตร 6. การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
เปาประสงค
๖. บุคลากรในองคกรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจและรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
Base
65
66
67
กลยุทธที่ 12 สงเสริม 12.ระดับความตระหนัก
N/A
ดี
ดี
ดี
และการแสดงออกถึงจิต
ความตระหนักและ
แสดงออกถึงจิตสํานึก สํานึกของอาจารย บุคลากร
ของความเปนไทยของ และนักศึกษาตอความเปน
อาจารย บุคลากร และ ไทย การทํานุบํารุงศิลปะ
นักศึกษา
วัฒนธรรม และการสงเสริม
ภูมิปญญาไทย

68
69
ไมนอย ไมนอย
กวา
กวา
รอยละ รอยละ
95
95
95
100
ระดับ
AA

ระดับ
AA

สกอ.
3.88
AUN
QA 4
5

สกอ.
3.90
AUN
QA 5
5

68
69
7 ดาน 7 ดาน
ระดับ
5

ระดับ
5

68
ดี

69
ดี

สวนที่ 5
แผนงาน/โครงการ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการในการพัฒนาวิทยาลัยปงบประมาณ 2565- 2569
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและใหบริการดวยหัวใจความ เปนมนุษย เพื่อสุขภาวะชุมชน
เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

1.บัณฑิต
พยาบาลที่มี
คุณภาพได
มาตรฐานสากล
และมีสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพบน
พื้นฐานการดูแล
ดวยหัวใจความ
เปนมนุษย และ
มีสมรรถนะดาน
การบริหาร
จัดการสุขภาวะ
ชุมชนอยาง
ยั่งยืน

๑. พัฒนา
หลักสูตร
การศึกษาที่
ตอบสนอง
ความตองการ
ของระบบ
สุขภาพของ
ประเทศและได
มาตรฐานสากล

๑.1 จํานวน
หลักสูตรทีไ่ ดรับการ
เห็นชอบจากสภา
วิชาชีพและไดรบั
การอนุมัติจากสภา
สถาบันภายในเวลา
ที่กําหนด
1.2 ระดับความ
สําเร็จของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรูที่
เอื้อตอการเรียนรูใน
ยุคดิจิทัล

ขอมูล
พื้นฐาน
1

65
1

คาเปาหมาย
66 67 68 69
1 1 1 1

N/A

5

5

5

5

5

แผนงาน

โครงการ

แผน 1. โครงการ
การผลิต ประชุมเตรียม
บัณฑิต ความพรอมการ
พัฒนาหลักสูตร
เพื่อรับความ
เห็นชอบจากสภา
วิชาชีพและสภา
สถาบัน
2. โครงการพัฒนา
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูและการ
จัดการเรียนการสอน
ในยุคดิจิทลั

65

งบประมาณ (หนวย : ลานบาท)
66
67
68

111,795 117,300

123,100

129,200

69

ผูรับผิดชอบ

135,600

กลุมวิชาการ

420,000 430,000 440,000 450,000 460,000

กลุม
อํานวยการ

เปาประสงค

กลยุทธ

1.บัณฑิต
พยาบาลที่มี
คุณภาพได
มาตรฐานสากล
และมีสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพบน
พื้นฐานการดูแล
ดวยหัวใจความ
เปนมนุษย และ
มีสมรรถนะดาน
การบริหาร
จัดการสุขภาวะ
ชุมชนอยาง
ยั่งยืน (ตอ)

๒. พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรูที่สงเสริม
ใหผูเรียนมี
สมรรถนะเชิง
วิชาชีพ
สมรรถนะดาน
ภาษาอังกฤษ
สรางสรรค
นวัตกรรมการ
ใหบริการดวย
หัวใจความเปน
มนุษยและการ
บริหารจัดการ
สุขภาวะชุมชน

คาเปาหมาย
ขอมูล
แผนงาน
โครงการ
พื้นฐาน 65 66 67 68 69
๒.๑ รอยละของ
N/A 100 100 100 100 100 แผน 3.โครงการอบรมเชิง
ผูสําเร็จการศึกษาที่
การผลิต ปฏิบัติการเพื่อ
มีผลการสอบภาษา
บัณฑิต พัฒนาภาษาอังกฤษ
อังกฤษผานตามที่
ของนักศึกษาสู
เกณฑ สบช.กําหนด
มาตรฐาน CEFR
๒.๒ รอยละของ
N/A
2
2 2 3 3
4. โครงการการ
นักศึกษามีผลงาน
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาดานการ
สรางสรรค
ผลิตผลงาน
นวัตกรรมทีไ่ ดรับ
สรางสรรคและ
รางวัลในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
นวัตกรรม
๒.๓ รอยละของ
N/A
70 80 90 95 100
5. โครงการพัฒนา
ผูสําเร็จการศึกษาที่
สมรรถนะบัณฑิตสู
มีผลการประเมินดาน
ความโดดเดนดาน
การบริการดวยหัวใจ
การดูแลผูสูงอายุและ
ความเปนมนุษยใน
การบริการดวยหัวใจ
ระดับดีมาก
ความเปนมนุษย
2. 4 รอยละของ 51.15 30 30 30 40 50
นักศึกษาแตละชั้น
ปมีสมรรถนะดาน
การดูแลผูสูงอายุ
ตามเกณฑ 4 ดาน
อยูในระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัด

65

งบประมาณ
66
67
68

63,780

66,900

97,750

30,750

70,200

69

ผูรับผิดชอบ

73,700

77,300

กลุมวิชาการ

100,600 103,600

106,700

109,900

กลุมวิชาการ
กลุมงาน
พัฒนา
นักศึกษา)

30,750

30,750

30,750

กลุมวิชาการ
กลุมงาน
พัฒนา
นักศึกษา)

30,750

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

1.บัณฑิต
พยาบาลที่มี
คุณภาพได
มาตรฐานสากล
และมีสมรรถนะ
เชิงวิชาชีพบน
พื้นฐานการดูแล
ดวยหัวใจความ
เปนมนุษย และ
มีสมรรถนะดาน
การบริหาร
จัดการสุขภาวะ
ชุมชนอยาง
ยั่งยืน (ตอ)

๒. พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรูที่สงเสริม
ใหผูเรียนมี
สมรรถนะ
เชิงวิชาชีพ
สมรรถนะดาน
ภาษาอังกฤษ
สรางสรรค
นวัตกรรมการ
ใหบริการดวย
หัวใจความเปน
มนุษยและการ
บริหารจัดการ
สุขภาวะชุมชน
(ตอ)
๓.พัฒนา
อาจารยใหมี
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอนที่
สงเสริมการ
เรียนรูของ
นักศึกษา

๒.5 รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษาที่
มีผลการประเมิน
สมรรถนะการ
บริหารจัดการสุข
ภาวะชุมชนในระดับ
ดีมาก
2.6 รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษา
สอบรับใบประกอบ
วิชาชีพจากสภาการ
พยาบาลภายใน 1
ป

๓.๑ รอยละของ
อาจารยที่มี
สมรรถนะการ
จัดการเรียนการ
สอน แบบมืออาชีพ
ตามมาตรฐานสากล
(PSF)

คาเปาหมาย
66 67 68 69
80 80 85 90

งบประมาณ
66
67
68

ผูรับผิดชอบ

ขอมูล
พื้นฐาน
N/A

65
80

5.54

100 100 100 100 100

7.โครงการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต

N/A

1

8. โครงการการ
27,274 38,718 34,900 35,947 37,025 กลุมวิชาการ
พัฒนาสมรรถนะ
และกลุม
อาจารยใหมีความ
อํานวยการ
เชี่ยวชาญดานการ
(กลุมงาน
จัดการเรียนการสอน
ทรัพยากร
แบบมืออาชีพ
บุคคล)
(TPSF)

2

2

2

2

แผนงาน

โครงการ

แผน 6. โครงการประชุม
การผลิต เชิงปฏิบัติการ
บัณฑิต พัฒนานักศึกษาใหมี
สมรรถนะการจัดการ
สุขภาพชุมชน

65

52,480

55,100

60,300

63,300

69

66,400

กลุมวิชาการ

93,340 95,200 97,100 99,000 104,000 กลุมวิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการในการพัฒนาวิทยาลัยปงบประมาณ 2565-2569
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การสรางองคความรูและนวัตกรรมดานสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน
คาเปาหมาย
ขอมูล
แผนงาน
โครงการ
เปาประสงค
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
พื้นฐาน 65 66 67 68 69
2. มีผลงาน ๔. เรงรัดการ ๔.๑. จํานวน
N/A
1
1 1 1
2 แผนงาน
9. โครงการ
วิจัย ผลงาน ผลิต เผยแพร ผลงาน วิจัยและ
พัฒนางาน ผลิตผลงานวิจัย
วิชาการและ ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการที่
วิจัยและ
หรือนวัตกรรม
นวัตกรรมดาน ผลงานวิชาการ ตีพิมพในวารสาร
นวตกรรม มุงสูการนําไป
สุขภาพที่มี
ใชประโยชนและ
และนวัตกรรม ระดับนานาชาติ
คุณภาพ
ที่มีคุณภาพ ๔.๒. จํานวน
ตอบสนอง
1
1 1 1
1
สามารถนําไป ในระดับชาติ นวัตกรรมของ
ยุทธศาสตรชาติ
ใชประโยชน และนานาชาติ อาจารยที่ไดรับ
หรือเพื่อการ
เพื่อพัฒนาสุข
พัฒนาองคกรสุข
รางวัลระดับชาติ
ภาวะของ
ภาวะชุมชนและ
หรืออาเซียน
ชุมชนและ
สังคม
๔.๓. รอยละของ
N/A
1
1 1 2
2
สังคมอาเซียน
ผลงานวิจัย
ผลงาน วิชาการ
หรือนวัตกรรมที่
นําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาสุข
ภาวะของชุมชน
หรือสังคม
อาเซียน

งบประมาณ
65
66
67
68
69
455,180 455,180 555,180 555,180 455,180

ผูรับ
ผิดชอบ
กลุมงาน
วิจัยและ
วารสาร

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

2. มีผลงาน
วิจัย ผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมดาน
สุขภาพที่มี
คุณภาพสามารถ
นําไปใชประโยชน
เพื่อพัฒนาสุข
ภาวะของชุมชน
และสังคม
อาเซียน

๔. เรงรัด
การผลิต
เผยแพร
ผลงานวิจัย
ผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมที่
มีคุณภาพ
ในระดับ
ชาติและ
นานาชาติ
(ตอ)

๔.๔ จํานวน
ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมที่
ไดรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร
๔.๕ จํานวน
ผลงานวิจัยผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมที่
กระทรวงสาธารณสุข
นําไปใชในการ
กําหนดนโยบาย
หรือพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ

ขอมูล
พื้นฐาน
N/A

65
1

N/A

-

คาเปาหมาย
66 67 68
1 1 1

-

-

-

แผนงาน
69
1 แผนงาน
พัฒนางาน
วิจัยและ
นวัตกรรม
(ตอ)
1

โครงการ
9. โครงการ
ผลิตผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรม
มุงสูการนําไป
ใชประโยชนและ
ตอบสนอง
ยุทธศาสตรชาติ
หรือเพื่อการ
พัฒนาองคกรสุข
ภาวะชุมชนและ
สังคม
(ตอ)

งบประมาณ
65

66

67

68

69

ผูรับ
ผิดชอบ
กลุมงาน
วิจัยและ
วารสาร

ขอมูล
พื้นฐาน

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

2.มีผลงาน
วิจัย ผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมดาน
สุขภาพที่มี
คุณภาพ
สามารถนําไปใช
ประโยชนเพื่อ
พัฒนาสุขภาวะ
ของชุมชนและ
สังคมอาเซียน
(ตอ)

๕. เรงรัด
การสราง
เครือขาย
ความรวมมือ
เพื่อแสวงหา
ทุนจาก
ภายนอก
๖. พัฒนา
ความรวมมือ
การผลิตผล
งานวิจัย
ผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรม
รวมกับ
หนวยงาน
ภายนอกทั้ง
ในและ
ตางประเทศ

๕.1 สัดสวนของ
เงินวิจัยภายนอก
ตอทุนวิจัย
ภายใน

N/A

๖.1 จํานวน
ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมที่
ทํารวมกับ
มหาวิทยาลัย
หรือหนวยงาน
ในตางประเทศ

N/A

คาเปาหมาย
65

66

67

แผนงาน

68

69
20 : 25 : 30 : 35 : 40 : แผนงาน
80 75 70 65 60 พัฒนางาน
วิจัยและ
นวัตกรรม
(ตอ)
1

1

1

1

1

โครงการ

งบประมาณ
65

66

67

68

69

ผูรบั
ผิดชอบ

10. โครงการ 107,880 107,880 107,880 1 0 7 ,8 8 0 107,880 กลุมงาน
วิจัยและ
พัฒนาศักยภาพ
วารสาร
นักวิจัยภายใต
เครือขายความ
รวมมือการวิจัย
ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการในการพัฒนาวิทยาลัยปงบประมาณ 2565-2569
ประเด็นยุทธศาสตร 3. การพัฒนาการใหบริการวิชาการดวยการสานพลังของทุกภาคสวนเพื่อสุขภาวะชุมชนประเทศและอาเซียนอยางยั่งยืน
เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

๓. เปนศูนย
กลางการ
บริการวิชาการ
ที่ไดรับการ
ยอมรับระดับ
ชาติและ
นานาชาติ

๗. พัฒนา
ศูนยบริการ
วิชาการให
ตอบสนองความ
ตองการของ
ระบบสุขภาพของ
ประเทศและ
อาเซียน

๗.๑ ระดับความ
สําเร็จของศูนยความ
เปนเลิศดานสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ
๗.๒ จํานวน
หลักสูตรฝกอบรม
ใหมที่ไดมาตรฐาน
และตอบสนอง
ความตองการระบบ
สุขภาพของระดับชาติ
หรืออาเซียน
๗.๓ จํานวนชุมขน
เขมแข็งที่มุงเนนการ
มีสวนรวมของชุมชน
และผลลัพธทตี่ อบ
สนองและสราง
ประโยชนแกชมุ ชน
สังคม

ขอมูล
พื้นฐาน 65
N/A
1

คาเปาหมาย
66 67 68
2
3
4

69
5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

แผนงาน

โครงการ

แผนงาน
บริการวิชาการ
เพื่อสรางความ
เขมแข็ง
ของชุมชน

11. โครงการ
พัฒนาศูนยความ
เปนเลิศทางดาน
การสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ

งบประมาณ
66 67 68

ผูรับ
65
69 ผิดชอบ
350,000 367,500 385,800 405,000 425,200 กลุมงาน
บริการ
วิชาการ
และศูนย
ศึกษา

12. โครงการสราง 23,300 24,400 25,600 26,800 28,100 กลุมงาน
ความเขมแข็งดาน
บริการ
การดูแลตนเอง
วิชาการ
ของผูสูงอายุโรค
และศูนย
เรื้อรังในชุมชนโดย
ศึกษา
การมีสวนรวมของ
ชุมชน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการในการพัฒนาวิทยาลัยปงบประมาณ 2565-2569
ประเด็นยุทธศาสตร 4. การเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
เปาประสงค
กลยุทธ
ตัวชี้วัด
ขอมูล
คาเปาหมาย
แผนงาน
พื้นฐาน 65 66 67 68 69
๔. เปนสถาบัน ๘. ยกระดับ
๘.๑. รอยละของ N/A 40 40 40 40 40 แผนงาน
การศึกษา
ความเชีย่ วชาญ อาจารยที่มี
บริหารและ
พยาบาลที่มี ของคณาจารยให ตําแหนงทาง
พัฒนา
สมรรถนะสูง เปนที่ยอมรับใน วิชาการ
ทรัพยากร
โดยใชหลัก
ระดับชาติและ ๘.๒. จํานวน
N/A
10 10 15 15 15 บุคคล
ธรรมาภิบาล อาเซียน
ชั่วโมงตอปการ
ศึกษาที่อาจารยมี
การเพิ่มพูนทักษะ
ปฏิบัติในคลินิก
(Faculty Practice)
๘.๓. จํานวน
12.05 10 10 13 13 14
อาจารยประจําที่ (5:41.5)
มีคุณวุฒิปริญญา
เอกตรงตามสาขา
ที่เปดการเรียน
การสอน

โครงการ
13. โครงการ
สงเสริมเสนทาง
ความกาวหนา
ทางวิชาการ
วิชาชีพ ของ
อาจารย

65

งบประมาณ
66
67
68

1,280 1,340 1,460 1,530

ผูรับ
ผิดชอบ
69
กลุม
1,600
อํานวยการ
(กลุมงาน
ทรัพยากร
บุคคล)
และกลุม
วิชาการ

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

๔. เปนสถาบัน
การศึกษา
พยาบาลที่มี
สมรรถนะสูง
โดยใชหลัก
ธรรมาภิบาล
(ตอ)

๙. พัฒนาการ
สื่อสาร และ
การตลาดเพื่อ
สรางภาพลักษณ
ที่ดีของวิทยาลัย
๑๐. พัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการให
เปนองคกร
สมรรถนะสูง
ภายใตคา นิยม
รวมและ
อัตลักษณของ
สถาบัน

๙.1ระดับความ
คิดเห็นของผูมี
สวนไดสวนเสียตอ
ภาพลักษณ
ของวิทยาลัย
10.1 รอยละของ
การบริหาร
งบประมาณบรรลุ
เกณฑเปาหมาย
ตามมติคณะ
รัฐมนตรี
10.2 รอยละ
บุคลากรที่มี
ความสุขในการ
ทํางานเพิ่มขึ้น
10.3 คาคะแนน
ความโปรงใสของ
องคกร (ITA)
อยูในระดับ AA

ขอมูล
พื้นฐาน
ระดับดี

65
ดี

คาเปาหมาย
66 67 68
ดี
ดี
ดี

แผนงาน

69
ดี แผนงาน
บริหารจัดการ
องคกรเพื่อ
ความเปนเลิศ

N/A ไมนอย ไม
ไม ไม
ไม
กวา นอย นอย นอย นอย
รอยละ กวา กวา กวา กวา
95 รอย รอย รอย รอย
ละ ละ ละ ละ
95 95 95 95
80 85 90 95 100

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
AA
AA AA AA AA

โครงการ

14. โครงการ
ประชาสัมพันธ
เชิงรุกเพื่อสงเสริม
ภาพลักษณที่ดีของ
องคกร
แผนงาน
15.โครงการ
บริหารองคกร พัฒนาคุณภาพ
ตามหลักธรรมา การบริหาร
ภิบาลสูองคกร องคกรสูองคกร
สมรรถนะสูง สมรรถนะสูง
ภายใตหลัก
ธรรมาภิบาล
คานิยมรวม
และอัตลักษณ
ของสถาบัน

65

35,000

งบประมาณ
66
67
68

36,000

37,000

38,000

69

39,000

134,954 140,000 150,000 160,000 170,000

ผูร ับ
ผิดชอบ
กลุม
อํานวยการ

กลุม
อํานวยการ

เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

ขอมูล
คาเปาหมาย
แผนงาน
พื้นฐาน 65 66 67 68 69
๔. เปนสถาบัน ๑๐. พัฒนา
10.4 ระดับ
3.79 สกอ. สกอ. สกอ. สกอ. สกอ. แผนงานบริหาร
การศึกษา
ระบบการ
คุณภาพหลักสูตร
3.80 3.82 3.85 3.88 3.90 องคกรตามหลัก
พยาบาลที่มี บริหารจัดการให
ธรรมาภิบาลสู
10.5 ระดับ
- AUN AUN AUN องคกรสมรรถนะ
สมรรถนะสูง เปนองคกร
คุณภาพหลักสูตร
QA QA QA สูง
โดยใชหลัก
สมรรถนะสูง
3
4
5
ธรรมาภิบาล ภายใตคา นิยม ตามเกณฑAUNQA
(ตอ)
รวมและ
10.6 จํานวนป
5
5
5
5
5
5
อัตลักษณของ ของการรับรอง
สถาบัน (ตอ)
สถาบันจากสภา
การพยาบาล

โครงการ
16.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพการ
บริหารการศึกษา
สูความเปนเลิศ

65

168,100

งบประมาณ
66
67
68

170,000

180,000

190,000

69

200,000

ผูร ับ
ผิดชอบ
กลุม
วิชาการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการในการพัฒนาวิทยาลัยปงบประมาณ 2565-2569
ประเด็นยุทธศาสตร 5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล
เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

๕. มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และแหลง
เรียนรูที่เอื้อ
ตอการเรียนรู
ในยุคดิจิทลั

๑๑. พัฒนา
ศูนย เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูให
ตอบสนองการ
ดําเนินงาน
ตามพันธกิจ

๑๑.๑.วิทยาลัยมี
โครงสรางพืน้ ฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศได
มาตรฐาน
๑๑.๒.ระดับความ
สําเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อใช
ในการตัดสินใจของ
ผูบริหาร

ขอมูล
พื้นฐาน
N/A

N/A

65
7
ดาน

คาเปาหมาย
66 67 68
7
7
7
ดาน ดาน ดาน

แผนงาน

69
7 แผนงาน
ดาน พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
5
5
5
5
5

โครงการ
17. โครงการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารและ
การตัดสินใจ

งบประมาณ
ผูรับ
65
66
67
68
69 ผิดชอบ
52,900 52,900 54,000 55,000 56,000 กลุม
อํานวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการในการพัฒนาวิทยาลัยปงบประมาณ 2565-2569
ประเด็นยุทธศาสตร 6. การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย
เปาประสงค

กลยุทธ

ตัวชี้วัด

๖. บุคลากรใน
องคกรและ
นักศึกษามีความ
ภาคภูมิใจและ
รวมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญ
 ญา
ไทย

๑๒. สงเสริม
ความ ตระหนัก
และ แสดงออก
ถึงจิตสํานึกของ
ความเปนไทย
ของอาจารย
บุคลากร และ
นักศึกษา

๑๒. ระดับความ
ตระหนักและการ
แสดงออกถึง
จิตสํานึกของ
อาจารยบุคลากร
และนักศึกษาตอ
ความเปนไทย การ
ทํานุบาํ รุงศิลปะ
วัฒนธรรมและการ
สงเสริมภูมิปญ
 ญา
ไทย

ขอมูล
พื้นฐาน
N/A

65
ดี

คาเปาหมาย
66 67 68
ดี
ดี
ดี

แผนงาน

69
ดี แผนงาน
สงเสริม
ทํานุบาํ รุง
ศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม
และภูมิปญญา
ทองถิ่น

โครงการ
18. โครงการ
สงเสริมความ
ตระหนักและ
จิตสํานึกของ
ความเปนไทย
และการทํานุ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา

งบประมาณ
ผูรับ
ผิดชอบ
65
66
67
68
69
25,350 25,350 25,350 25,350 25,350 กลุมงาน
พัฒนา
นักศึกษา

การแปลงแผนงานโครงการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

โครงการประชุมเตรียมความพรอมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพและสภาสถาบัน
โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาสูมาตรฐาน CEFR
โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการผลิตผลงานสรางสรรคและนวัตกรรม
โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตสูความโดดเดนดานการดูแลผูส ูงอายุและการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
โครงการการพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชน
โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
โครงการการพัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ (TPSF)
โครงการผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมมุงสูการนําไปใชประโยชนและตอบสนองยุทธศาสตรชาติหรือเพื่อการพัฒนา
องคกรสุขภาวะชุมชนและสังคม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใตเครือขายความรวมมือการวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
โครงการสรางความเขมแข็งดานการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนโดยการมีสว นรวมของชุมชน
โครงการสงเสริมเสนทางความกาวหนาทางวิชาการ วิชาชีพ ของอาจารย
โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีขององคกร
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารองคกรสูองคกรสมรรถนะสูงภายใตหลักธรรมาภิบาล คานิยมรวม และ
อัตลักษณของสถาบัน
โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
โครงการสงเสริมความตระหนักและจิตสํานึกของความเปนไทยและการทํานุ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

สวนที่6
รายละเอียดตัวชีว้ ัดกลยุทธ
(KPI Template)

รายละเอียดตัวชี้วัดกลยุทธ (KPI Template)
กลยุทธที่ ๑ : พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของประเทศและไดมาตรฐานสากล
๑.๑ ตั วชี้ วัดกลยุ ทธ ที่ ๑.๑ : จํ านวนหลักสูตรที่ ไดรับการเห็ นชอบจากสภาวิชาชีพและได รับการอนุ มัติ จาก
สภาสถาบันภายในเวลาที่กําหนด
๑.๒ หนวยวัด : จํานวนหลักสูตร
๑.๓ คําอธิบาย : หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่ไดรับการเห็นชอบจากสภาวิชาชีพ ไดรับการรับรองและอนุมัติ
จากสภาสถาบันภายในเวลาที่กําหนด
๑.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี
๑.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการ
เห็นชอบจากสภาวิชาชีพและ
ไดรับการอนุมัติจากสภา
สถาบันภายในเวลาที่กําหนด

ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ของตัวชี้วัด
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
1
1
1
1
1
1

๑.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
๑.๗ วิธีการประเมินผล : สํารวจ รวบรวม สรุปขอมูลในวงรอบแตละป
๑.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการสํารวจหลักสูตรตางๆ ในวงรอบแตละปการศึกษา
๑.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมวิชาการ

กลยุทธที่ ๑ : พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของประเทศและไดมาตรฐานสากล
๑.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๑.2 : ระดับความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่
เอื้อตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล
๑.๒ หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ
๑.๓ คําอธิบาย : ระดับความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการ
เรียนรูในยุคดิจิทัล
๑.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี
๑.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ข อ มู ล พื้ น ฐาน เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ตั ว ชี้ วั ด
ของตั ว ชี้ วั ด 2565 2566 2567 2568 2569
(Baseline)
1.2 ระดับความสําเร็จของระบบ
N/A
5
5
5
5
5
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูในยุค
ดิจิทัล
๑.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจากผูรับบริการสิ่งสนับสนุ นการเรียนรูและการ
จัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล
๑.๗ วิธีการประเมินผล : ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทุก 6 เดือน
๑.๘ เอกสารสนับสนุน : 1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทุก 6 เดือน
๑.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมอํานวยการ

กลยุทธที่ ๒ : พัฒนากระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ
สรางสรรคนวัตกรรมการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
๒.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๒.๑ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษผานตามที่เกณฑ
สบช.กําหนด
๒.๒ หนวยวัด : รอยละ
๒.๓ คําอธิบาย : ผลการสอบภาษาอังกฤษ ตลอดหลักสูตรของผูสําเร็จการศึกษาระดับคะแนนไมนอยกวา
41 คะแนน
๒.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี
๒.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
N/A
100 100 100 100 10๐
ที่มีผลการสอบภาษาอังกฤษ
ผานตามที่เกณฑ สบช.กําหนด
๒.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานสรุป
๒.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวม สรุปขอมูลการสอบภาษาอังกฤษระดับผลการสอบภาษาอังกฤษ
ระดับ Upper intermediate ขึ้นไป
๒.๘ เอกสารสนับสนุน : หนังสือ/เอกสาร เกี่ยวกับขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการสอบภาษา
อังกฤษ
2.9 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมวิชาการ

กลยุทธท่ี ๒ : พัฒนากระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ สรางสรรค
นวัตกรรมการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
๒.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๒.๒ : รอยละของนักศึกษามีผลงานสรางสรรคนวัตกรรมที่ไดรับรางวัลใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
๒.๒ หนวยวัด : รอยละ
๒.๓ คําอธิบาย : ผลงานสรางสรรคนวัตกรรม หมายถึง นักศึกษามีผลงาน สิ่งประดิษฐคิดคนขึ้น ใหมหรือ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งอาจเปนเทคโนโลยี ความคิด หรือผลิตภัณฑ เปนตน
๒.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :
จํานวนนักศึกษามีผลงานสรางสรรคนวัตกรรมที่ไดรับรางวัลในระดับระดับชาติหรือนานาชาติ X ๑๐๐
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
๒.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด
๒๕๖5
๒๕๖6
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(Baseline)
รอยละของนักศึกษามีผลงาน
N/A
2
2
๒
๓
๓
สรางสรรคนวัตกรรมที่ไดรับรางวัล
ในระดับระดับชาติหรือนานาชาติ
๒.๖ แหล งข อมู ลหรื อวิ ธี การจั ดเก็ บข อมู ล : รายงานสรุ ปผลจํ านวนนั กศึ กษามี ผลงานสร างสรรค
นวัตกรรมที่ไดรับรางวัลในระดับระดับชาติหรือนานาชาติ
๒.๗ วิธีการประเมินผล :
- รวบรวมสรุ ปข อมู ลนั กศึ กษามี ผลงานสร างสรรค นวั ตกรรมที่ ได รั บรางวั ลในระดั บระดั บชาติ หรื อ
นานาชาติ ของวิทยาลัย
- คํานวณคารอยละนักศึกษามีผลงานสรางสรรคนวัตกรรมที่ไดรับรางวัลในระดับระดับชาติ หรือนานาชาติ
ตามสูตรหรือวิธีคํานวณที่กําหนด
๒.๘ เอกสารสนับสนุน : หนังสือหรือเอกสาร เกี่ยวกับขอมูลของนักศึกษามีผลงานสรางสรรค นวัตกรรมที่
ไดรับรางวัลในระดับระดับชาติหรือนานาชาติ
2.9 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมวิชาการและกลุมงานพัฒนานักศึกษา

กลยุทธที่ ๒ : พัฒนากระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ สรางสรรค
นวัตกรรมการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
๒.๑ ตั วชี้ วัดกลยุ ทธ ที่ ๒.๓ : รอยละของผู สํ าเร็จการศึ กษาที่ มี ผลการประเมิ นด านการบริ การดวย
หัวใจความเปนมนุษยในระดับดีมาก
๒.๒ หนวยวัด : รอยละ
๒.๓ คํ าอธิ บาย : การให บริการสุขภาพด วยหั วใจความเป นมนุ ษย หมายถึ ง การใหบริการที่เปนมิตร
มีความรักเมตตาใสใจในปญหาและความทุกขของผูรับบริการและผูเกี่ยวของ ใหบริการตามปญหาและความตองการของ
ผูรับบริการที่เปนจริง โดยรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก ประกอบดวย จิตบริการ (S=Service Mind) การคิด
เชิงวิเคราะห (A=Analytical Thinking) การใหผูรับบริการมีสวนรวม (P=Participation)
๒.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาดานการบริการสุขภาพ
ดวยหัวใจความเปนมนุษยระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินฯ ทั้งหมด
๒.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผล
การประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
ดานการบริการดวยหัวใจความเปน
มนุษยในระดับดีมาก

ขอมูลพื้นฐาน
ของตัวชี้วัด
(Baseline)
N/A

เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
๒๕๖5

๒๕๖6

๒๕๖7

๒๕๖8

๒๕๖9

70

80

90

95

100

๒.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล :
๑) แบบประเมินอัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณที่กําหนดไวของวิทยาลัย
๒) ผลการประเมินอัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณที่กําหนดไวของวิทยาลัย
๒.๗ วิธีการประเมินผล : การคํานวณคารอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพ ผูสําเร็จ
การศึกษาดานการบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษยระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย มากกวาหรือเทากับ
๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
๒.๘ เอกสารสนับสนุน : เอกสารสรุปผลการประเมินอัตลักษณ ของผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ ที่
กําหนดไวของวิทยาลัย
๒.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมวิชาการและกลุมงานพัฒนานักศึกษา

กลยุทธที่ ๒ : พัฒนากระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ สรางสรรค
นวัตกรรมการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
๒.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๒.๔ : รอยละของนักศึกษาแตละชั้นปมีสมรรถนะดานการดูแลผูสูงอายุตามเกณฑ
4 ดาน อยูในระดับดีขึ้นไป
๒.๒ หนวยวัด : รอยละ
๒.๓ คําอธิบาย : สมรรถนะดานการดูแลผูสูงอายุตามเกณฑ 4 ดาน หมายถึง พยาบาลที่ผานระบบ
การศึกษาของสถาบั น มีความสามารถประยุกตใชทักษะ ความรู ทัศนคติ การตั ดสินใจ และมีพฤติกรรมการปฏิ บั ติการ
พยาบาลแกผูสูงอายุ โดยมีสมรรถนะครอบคลุมทั้ง 4 ดานไดแก
1. สมรรถนะการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
2. สมรรถนะดานการใชหลักฐานเชิงประจักษ
3. สมรรถนะดานการเสริมสรางพลังอํานาจและคุณภาพการดูแล
4. สมรรถนะดานจริยธรรม
๒.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :
จํานวนนักศึกษาแตละชั้นปมีสมรรถนะดานการดูแลผูสูงอายุตามเกณฑ 4 ดาน x 100
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด
๒.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
รอยละของนักศึกษาแตละชั้นป
51.15
30
30
30
40
50
มีสมรรถนะดานการดูแลผูสูงอายุ
ตามเกณฑ 4 ดาน อยูในระดับดี
ขึ้นไป
๒.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล :
แบบประเมินสมรรถนะดานการดูแลผูสูงอายุ
๒.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมขอมูลการประเมินสมรรถนะดานการดูแลผูสูงอายุ
๒.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการประเมินสมรรถนะดานดูแลผูสูงอายุ
2.9 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมวิชาการ

กลยุทธที่ ๒ : พัฒนากระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ สรางสรรค
นวัตกรรมการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
๒.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๒.5 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการ
สุขภาวะชุนชนในระดับดีมาก
๒.๒ หนวยวัด : รอยละ
๒.๓ คําอธิบาย : การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน หมายถึง การวางแผน การดูแลและจัดการ สุขภาพใน
ชุมชนโดยบูรณาการการทํางานรวมกันจากทุกภาคสวน และใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเสริมสรางสุข
ภาวะของชุมชนใหเกิดความเขมแข็งและมีศักยภาพในการดูแลตนเอง
๒.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
X ๑๐๐
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ผานการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการทั้งหมด
๒.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่มี
N/A
80
80
80
85
90
ผลการประเมินสมรรถนะการ
บริหารจัดการสุขภาวะชุมชนใน
ระดับดีมาก
๒.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล :
๑) แบบประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนของผูสําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว
ของวิทยาลัยพยาบาล
๒) ผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนของผูสําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว
ของวิทยาลัยพยาบาล
๒.๗ วิธีการประเมินผล : การคํานวณคารอยละของผูสําเร็จการศึกษามีผลการประเมินสมรรถนะการ
บริหารจัดการสุขภาวะชุมชน ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย มากกวา ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
๒.๘ เอกสารสนับสนุน : เอกสารสรุปผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนของ
ผูสําเร็จการศึกษา มีระดับ ๔.๕๑ จากคะแนน ๕ ของวิทยาลัยพยาบาล
2.9 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมวิชาการ

กลยุทธที่ ๒ : พัฒนากระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ สรางสรรค
นวัตกรรมการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน
๒.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๒.6 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาสอบรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการ
พยาบาลภายใน 1 ป
๒.๒ หนวยวัด : รอยละ
๒.๓ คําอธิบาย : ผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ มีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพได
จะตองผานการสอบวัดความรูตางๆ ตามที่สภาการพยาบาลกําหนดกอน จึงจะไดรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ
๒.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :
จํานวนผูสอบรับใบประกอบวิชาชีพสภาการพยาบาลผาน x 100
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
๒.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด
(Baseline)
รอยละของผูสําเร็จการศึกษาสอบ
5.54
รับใบประกอบวิชาชีพจากสภา
การพยาบาลภายใน 1 ป

เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7

๒๕๖8

๒๕๖9

100

100

100

100

100

๒.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : จํานวนผูส ําเร็จการศึกษาในปการศึกษา และจํานวนผูสอบ
รับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาลผานแตละปการศึกษา
๒.๗ วิ ธี การประเมิ นผล : ประเมิ นจากผลกรสอบรับใบประกอบวิ ชาชี พจากสภาการพยาบาล ของ
ผูสําเร็จการศึกษา
๒.๘ เอกสารสนับสนุน : สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต พรอมรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดรอย
ละของผูสําเร็จการศึกษาสอบรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาลภายใน 1 ป
2.9 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมวิชาการ

กลยุทธที่ 3 : พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา
๒.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ 3.1 : รอยละของอาจารยที่มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพตาม
มาตรฐานสากล (PSF)
๒.๒ หนวยวัด : รอยละ
๒.๓ คําอธิบาย : อาจารยมีสรรถนะการจัดการเรียนการสอน แบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล (PSF)
๒.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี
๒.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
รอยละของอาจารยที่มีสมรรถนะ
N/A
1
2
2
2
2
การจัดการเรียนการสอน แบบมือ
อาชีพตามมาตรฐานสากล (PSF)
๒.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจํานวนอาจารยมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
แบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล (PSF)
๒.๗ วิ ธี การประเมิ นผล : การคํ านวณค ารอยละของอาจารย ที่มี สมรรถนะการจั ดการเรียนการสอน
แบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล (PSF)
๒.๘ เอกสารสนั บสนุ น : เอกสารสรุปผลการประเมิ นอาจารย ที่มีสมรรถนะการจั ดการเรี ยนการสอน
แบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล (PSF)
2.9 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมวิชาการ และกลุมอํานวยการ (กลุมงานทรัพยากรบุคคล)

กลยุทธที่ ๔ เรงรัดการผลิต เผยแพร ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
๔.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๔.๑ : จํานวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
๔.๒ หนวยวัด : จํานวน
๔.๓ คําอธิบาย : ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
หมายถึ ง ผลงานวิ จั ย บทความวิ ชาการ หรื อตํ ารา ที่ ได รั บ การเผยแพร หรื อตี พิ มพ ในวารสารวิ ชาการ (Journal)
วารสารวิ ชาการที่ ปรากฏในฐานข อมู ลสากล ได แก ฐานข อมู ลการจั ดอั นดั บวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับ นานาชาติตามประกาศ
ของ สมศ.
๔.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : จํานวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ
๔.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
จํานวนผลงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่ตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาติ

ขอมูลพื้นฐาน
ของตัวชี้วัด
(Baseline)
N/A

เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
๒๕๖5
1

๒๕๖5 ๒๕๖7 ๒๕๖8
1

1

1

๒๕๖9
2

๔.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการจากวิทยาลัยพยาบาล
ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแหง
๔.๗ วิ ธี การประเมิ นผล : รวบรวมจํ านวนผลงานวิ จั ยและผลงานวิชาการของบุ คลากรจากวิ ทยาลั ย
พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
๔.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปรายชื่ อผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ ตีพิมพในวารสารระดั บ
นานาชาติ
4.9 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด: กลุมงานวิจัยและวารสาร

กลยุทธที่ ๔ : เรงรัดการผลิต เผยแพร ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ
๔.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๔.๒ : จํานวนนวัตกรรมของอาจารยที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรืออาเซียน
๔.๒ หนวยวัด : จํานวนเรื่องหรือชิ้นงาน
๔.๓ คําอธิบาย : นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหมที่เกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคที่มี ประโยชน
ตอประชาชน
นวัตกรรมที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง นวัตกรรมที่ไดรับรางวัลจาก
การคัดเลือกจากการประกวดผลงานนวัตกรรม จัดโดยหนวยงานที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ
๔.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : จํานวนนวัตกรรม
๔.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
จํานวนนวัตกรรมของอาจารยที่
1
1
1
1
1
ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ
อาเซียน
๔.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลนวัตกรรมจากวิทยาลัยทุกแหง
๔.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมจํานวนนวัตกรรมของบุคลากรจากวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
๔.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปรายชื่อนวัตกรรมที่ไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ
๔.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมงานวิจัยและวารสาร

กลยุทธที่ ๔ : เรงรัดการผลิต เผยแพร ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
๔.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๔.๓ : รอยละของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาสุขภาวะของชุมชนหรือสังคมอาเซียน
๔.๒ หนวยวัด : รอยละ
๔.๓ คําอธิบาย : ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่พัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน หมายถึง ผลงานวิจัย
หรือผลงานวิชาการ ที่ ได ถูกนํ าไปใชในการทํ าใหชุมชนและสังคมอาเซียน มี สุ ขภาพทางกาย จิ ตใจ และสั งคม สมบู รณ
เชื่อมโยงกันโดยมีแนวทางปฏิบัติเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของชุมชนและสังคมอาเซียน
๔.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :
จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน X ๑๐๐
จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่พัฒนาสุขภาวะของชุมชนหรือสังคมอาเซียน
๔.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด
(Baseline)
รอยละของผลงานวิจัย ผลงาน
N/A
วิชาการ หรือนวัตกรรม ที่ นําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาสุขภาวะ
ของชุมชนหรือ สังคม อาเซียน

เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
๒๕๖5

๒๕๖6

๒๕๖7

๒๕๖8

๒๕๖9

1

1

1

2

2

๔.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลของผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ
๔.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมขอมูลของผลงานวิจัย และผลงานวิชาการมาคํานวณตามสูตรการคํานวณ
๔.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลงานวิจยั และผลงานวิชาการ
๔.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมงานวิจัยและวารสาร

กลยุทธที่ ๔ : เรงรัดการผลิต เผยแพร ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและ
นานาชาติ
๔.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๔.๔ : จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม ที่ไดรับสิทธิบตั รหรืออนุสิทธิบัตร
๔.๒ หนวยวัด : จํานวนเรื่องหรือชิ้นงาน
๔.๓ คําอธิบาย : ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หมายถึง
การดําเนินงานเพื่อสนับสนุนใหมีการผลิตผลงานนวัตกรรมไปสูการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือ นําไปใชประโยชน
๔.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :
๔.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
จํานวนผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรมที่ไดรับ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ขอมูลพื้นฐาน
ของตัวชี้วัด
(Baseline)
N/A

เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
๒๕๖5

๒๕๖6

๒๕๖7

๒๕๖8

๒๕๖9

1

1

๑

1

1

๔.๖ แหลงข อมูลหรือวิ ธีการจัดเก็บข อมูล : ฐานขอมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่
ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
๔.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมฐานข อมู ลผลงานวิ จั ย ผลงานวิ ชาการ และนวั ตกรรมที่ ได รั บ
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
๔.๘ เอกสารสนับสนุน : ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ที่ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
๔.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมงานวิจัยและวารสาร

กลยุทธที่ ๔ : เรงรัดการผลิต เผยแพร ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
๔.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๔.๕ : จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่กระทรวงสาธารณสุข
นําไปใชในการกําหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๔.๒ หนวยวัด : จํานวนเรื่องหรือชิ้นงาน
๔.๓ คําอธิบาย : ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขนําไปใชในการกําหนด
นโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หมายถึง ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่กระทรวงสาธารณสุข นําไปใช
กําหนดหลักและวิธีการปฏิบัติซึ่งถือเปนแนวทางดําเนินการที่ผูบริหารใชในการตัดสินใจเพื่อให การปฏิบัติงานเปนไปโดย
ถูกตองและบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว หรือสามารถนําไปใชกําหนดรูปแบบ การพัฒนาระบบบริการที่เชื่อมโยงตั้งแต
ระบบบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ จนถึงศูนยเชี่ยวชาญระดับสูง และ การพัฒนาระบบสงตอภายในเครือขาย
เพื่อใหเกิดการดูแลประชาชนไดเบ็ดเสร็จภายในเครือขาย สรางการเขาถึง บริการของประชาชนไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม
๔.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : จํานวนเรื่องหรือชิ้นงาน
๔.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด
(Baseline)
จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
N/A
และนวัตกรรมที่กระทรวง
สาธารณสุขนําไปใชในการกําหนด
นโยบายหรือพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ

เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
๒๕๖5

๒๕๖6

๒๕๖7

๒๕๖8

๒๕๖9

-

-

-

-

๑

๔.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ฐานขอมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมของ
วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
๔.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมจํ านวนผลงานวิ จั ย ผลงานวิ ชาการและนวั ตกรรมที่ กระทรวง
สาธารณสุขนําไปใชในการกําหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๔.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปรายชื่ อผลงานวิจั ย ผลงานวิ ชาการและนวัตกรรมที่ กระทรวง
สาธารณสุขนําไปใชในการกําหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๔.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมงานวิจัยและวารสาร

กลยุทธที่ ๕ : เรงรัดการสรางเครือขายความรวมมือเพื่อแสวงหาทุนจากภายนอก
๕.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๕.๑ : สัดสวนของเงินทุนวิจัยภายนอกตอทุนวิจัยภายใน
๕.๒ หนวยวัด : สัดสวน
๕.๓ คําอธิบาย : ทุนวิจัยภายนอก หมายถึง เปนทุนวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนจากแหลงทุนนอกสถาบัน
พระบรมราชชนก ไดแก ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณของรัฐผานหนวยงานผูใหทุน เชน สวทช. วช. สกว. สกอ. พพ.
และ สนพ. ทุนสนับสนุนการวิจยั จากภาคเอกชน รวมถึงทุนสนับสนุนการวิจัยจากตางประเทศ
ทุนวิจัยภายใน หมายถึง เปนทุนวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน หนวยงานในสังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก
๕.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :
เงินทุนวิจัยภายนอก
เงินทุนวิจัยภายใน
๕.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7
๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
สัดสวนของเงินทุนวิจัย
N/A
๒๐ : ๘๐ ๒๕ : ๗๕ ๓๐ : ๗๐ 35 : 65 40 : 60
ภายนอกตอทุนวิจัยภายใน
๕.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ฐานขอมูลจํานวนเงินทุนวิจัยที่หนวยงานไดรับทั้งในและ
๕.๗ วิธีการประเมินผล : คํานวณตามสัดสวน
๕.๘ เอกสารสนับสนุน : รายชื่อแหลงทุนและจํานวนเงินที่หนวยงานไดรับ
๕.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุม งานวิจัยและวารสาร

กลยุทธที่ ๖ : พัฒนาความรวมมือการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมรวมกับหนวยงานภายนอกทั้งใน และ
ตางประเทศ
๖.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๖.๑ : จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ทํารวมกับ
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานในตางประเทศ
๖.๒ หนวยวัด : จํานวนเรื่องหรือชิ้นงาน
๖.๓ คําอธิบาย : ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมที่ทํารวมกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานใน
ต างประเทศ หมายถึ ง ผลงานวิ จั ย ผลงานวิ ชาการ และนวั ตกรรมที่ บุ คลากรในสั งกั ดได ร วมดํ าเนิ นการกั บบุ คคลของ
มหาวิทยาลัยภายนอกหรือหนวยงานในตางประเทศ
๖.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี
๖.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
N/A
1
1
1
1
1
และนวัตกรรมที่ทํารวมกับ
มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานใน
ตางประเทศ
๖.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ฐานขอมูลผลงานวิจัย
๖.๗ วิธีการประเมินผล : รายชื่อผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ทํารวมกับ มหาวิทยาลัย
หรือหนวยงานในตางประเทศ
๖.๘ เอกสารสนับสนุน : รายชื่อผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมที่ทํารวมกับมหาวิทยาลัย หรือ
หนวยงานในตางประเทศ
๖.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมงานวิจัยและวารสาร

กลยุทธที่ ๗ : พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน
๗.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๗.๑ : ระดับความสําเร็จของศูนยความเปนเลิศดานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
๗.๒ หนวยวัด : จํานวน
๗.๓ คําอธิบาย : ศูนยฝกอบรมดานวิชาการ/วิชาชีพมีความเปนเลิศดานการบริการวิชาการ หมายถึง
ระดับความสําเร็จของศูนยฝกอบรมที่มีความเปนเลิศดานการบริการวิชาการ แบงเปน ๔ ระดับ
ระดับ ๑ มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนเปาหมาย
ระดับ ๒ จํานวนองคความรูที่ไดจากการบริการวิชาการ
ระดับ ๓ มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมที่สรางรายได
ระดับ ๔ มีโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการกับการวิจัย
๗.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี
๗.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
จํานวนศูนยฝกอบรมดานวิชาการ
N/A
1
2
3
4
5
/วิชาชีพที่มีความเปนเลิศดานการ
บริการวิชาการ
๗.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ฐานขอมูลงานบริการวิชาการ
๗.๗ วิธีการประเมินผล : งานบริการวิชาการ รวบรวมหลักสูตรที่เปดการอบรม
๗.๘ เอกสารสนับสนุน : วิเคราะห สรุป
๗.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมงานบริการวิชาการและศูนยศึกษา

กลยุทธที่ ๗ : พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน
๗.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๗.๒ : จํานวนหลักสูตรฝกอบรมใหมที่ไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการ
ระบบสุขภาพของระดับชาติหรืออาเซียน
๗.๒ หนวยวัด : จํานวนหลักสูตร
๗.๓ คํ าอธิ บาย : หลั กสู ตรฝ กอบรมใหม หมายถึ ง หลั กสู ตรที่ ไม เคยจั ดทํ ามาก อน หรือหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นจากหลักสูตรเดิม และเปนหลักสูตรที่ตอบสนองตอความตองการสุขภาวะชุมชนและสังคมระดับชาติและ นานาชาติ
ที่มีระยะเวลาในการจัดอบรม ๕ วันขึ้นไป
มาตรฐาน หมายถึง หลักสูตรที่ตองผานการรับรองจากสภาวิชาชีพตองไดรับการ รับรองจากสภา
วิชาชีพ หลักสูตรอื่นๆ ที่ไมตองผานการรับรองจากสภาวิชาชีพตองผานการรับรองจากสภาสถาบันฯ
ระดับชาติ หมายถึง เปนหลักสูตรที่ใชพัฒนาผูเขารับการอบรมเปนคนไทยทั้งหมด ที่มาจากเขต
สุขภาพมากกวาหรือเทากับ ๒ เขตสุขภาพขึ้นไป
ระดับอาเซียน หมายถึง เปนหลักสูตรที่ใชพัฒนาผูเขารับการอบรมเปนคนไทยและ ชาวตางชาติ
มากกวาหรือเทากับ ๒ ประเทศขึ้นไป
๗.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี
๗.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
จํานวนหลักสูตรฝกอบรมใหมที่
1
1
1
1
1
1
ไดมาตรฐานและตอบสนอง
ความตองการระบบสุขภาพของ
ระดับชาติหรืออาเซียน
๗.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : งานบริการวิชาการ รวบรวมหลักสูตรที่เปดการอบรม
๗.๗ วิธีการประเมินผล : วิเคราะห สรุป
๗.๘ เอกสารสนับสนุน :
- เอกสารผลการอนุมัติหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ หรือสภาสถาบัน
- เอกสารสรุปผลการอบรม
๗.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมงานบริการวิชาการและศูนยศึกษา

กลยุทธที่ ๗ : พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน
๗.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๗.๓ : จํานวนชุมขนเขมแข็งที่มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนและผลลัพธที่
ตอบสนองและสรางประโยชนแกชุมชน สังคม
๗.๒ หนวยวัด : จํานวน
๗.๓ คํ าอธิ บาย : ชุมชนเข มแข็งที่มุงเนนการมีสวนรวมของชุ มชนและผลลั พธที่ตอบสนองและสราง
ประโยชนแกชุมชน สังคม หมายถึง การบริการวิชาการที่ตอบสนองความตองการของชุมชนเขมแข็งและเสริมสราง ความ
เขมแข็งของชุมชนระยะยาวโดยคํานึงถึงความตองการของชุมชนเปาหมาย นํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ ที่ ทําใหเกิด
รายไดและการบริการวิชาการที่สถาบันจัดเพื่อสรางประโยชนแกชุมชนหรือสังคม โดยประเมินจาก ความสําเร็จของการ
บริการวิชาการ และแผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและ สังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน
ตามระดับความสําเร็จ (๖ ระดับ เกณฑ สกอ.)
เกณฑมาตรฐาน
๑. กําหนดชุมชนเปาหมายการใหบริการวิชาการแกสังคมโดยความรวมมือระหวาง
ระหวางหนวยงานเทียบเทา
๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนที่กําหนด
๓. ชุมชนไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
๔. ชุมชนเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
๕. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน
เปาหมาย
๖. ทุกสาขาวิชามีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการวิชาการของสถาบันตามแผน
๗.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี
๗.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕67 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
จํานวนชุมขนเขมแข็งที่มุงเนน
1
1
1
1
1
1
การมีสวนรวมของชุมชนและ
ผลลัพธที่ตอบสนองและสราง
ประโยชนแกชุมชน สังคม
๗.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : เอกสารในการดําเนินการ ๕ ขั้นตอน
๗.๗ วิธีการประเมินผล : ประเมินระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) ตามเกณฑการให
๗.๘ เอกสารสนับสนุน : 7.9 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมงานบริการวิชาการและศูนยศึกษา

กลยุทธที่ ๘ : ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน
๘.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๘.๑ : รอยละของอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
๘.๒ หนวยวัด : รอยละ
๘.๓ คําอธิบาย : จํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ หมายถึง จํานวนอาจารยที่มี
ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไปในแตละปการศึกษา (สมรรถนะอาจารย)
๘.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :
จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงทางวิชาการ X ๑๐๐
จํานวนอาจารยทั้งหมด
๘.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
รอยละของอาจารยที่มีตําแหนง
N/A
40
40
40
40
40
ทางวิชาการ
๘.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงตั้งแต รศ.
ขึ้นไป
๘.๗ วิธีการประเมินผล : สํารวจ รวบรวม สรุปขอมูลจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงตั้งแต รศ.
ขึ้นไป ทุกแหงในวงรอบแตละปการศึกษา
๘.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการสํารวจจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงตั้งแต รศ.ขึ้นไป
๘.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุม อํานวยการ (กลุมงานทรัพยากรบุคคล)

กลยุทธที่ ๘ : ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน
๘.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๘.2 : จํานวนชัว่ โมงตอปการศึกษาที่อาจารยมีการเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติในคลินิก
(Faculty Practice)
๘.๒ หนวยวัด : จํานวนชัว่ โมง
๘.๓ คํ า อธิ บ าย : อาจารย มี ก ารเพิ่ ม พู น ทั ก ษะปฏิ บั ติ ในคลิ นิ ก (Faculty Practice) หมายถึ ง
การปฏิบัติการพยาบาลในหนวยบริการสุขภาพของอาจารย เปนการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกเพื่อใหการสอนการ
พยาบาลสอดคลองกับการปฏิบัติการพยาบาลที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน
๘.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :
จํานวนบุคลากรสายวิชาการที่มกี ารเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติในคลินิก X ๑๐๐
จํานวนบุคลากรสายวิชาการประจําทั้งหมด
๘.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
รอยละของบุคลากรสายวิชาการมี
N/A
80
80
80
80
80
การเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติในคลินิก
(Faculty Practice)
๘.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ฐานขอมูลบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาล
๘.๗ วิธีการประเมินผล : การคํานวณรอยละของบุคลากรที่มีการเพิ่มพูนความรูความสามารถจาก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
๘.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปจํานวนบุคลากรที่มีการเพิ่มพูนความรู ความสามารถจาก วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
๘.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมอํานวยการ (กลุมงานทรัพยากรบุคคล) และกลุมวิชาการ

กลยุทธที่ ๘ : ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน
8.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ 8.4 : จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาที่เปด
การเรียนการสอน
8.๒ หนวยวัด : จํานวนอาจารย
8.๓ คําอธิบาย : คุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาทีเ่ ปดการเรียนการสอน หมายถึง อาจารยผูสอน
มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาทางการพยาบาล
8.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :
จํานวนอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาที่เปดการเรียนการสอน
X ๑๐๐
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
8.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน ของ เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
จํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
12.05
10
10
๑5
๑5
๑5
ปริญญาเอกตรงตามสาขาที่เปด
(5 : 41.5)
การเรียนการสอน
8.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจํานวนอาจารยประจําที่คุณวุฒิปริญญาเอกตรง ตาม
สาขาที่เปดการเรียนการสอน
8.๗ วิธีการประเมินผล : การคํานวณคารอยละอาจารยประจําที่คุณวุฒปิ ริญญาเอกตรงตามสาขาที่เปด
การเรียนการสอน
8.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการสํารวจจํานวนอาจารยประจําที่คุณวุฒิปริญญาเอกตรงตาม
สาขาที่เปดการเรียนการสอน
8.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมอํานวยการ (กลุมงานทรัพยากรบุคคล)

กลยุทธที่ ๙ : พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีของวิทยาลัย
๙.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๙.1 : ระดับความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอภาพลักษณของวิทยาลัย
๙.๒ หนวยวัด : ระดับความคิดเห็น
๙.๓ คําอธิบาย : ระดับความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอภาพลักษณของวิทยาลัย
๙.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี
๙.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
ระดับความคิดเห็นของผูมีสวนได
ระดับดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
สวนเสียตอภาพลักษณของ
วิทยาลัย
๙.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : งานบริการวิชาการ/สํารวจ รวบรวมขอมูลจากการ
ประชาสัมพันธหรือการตลาด
๙.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมและสรุปการประชาสัมพันธ การสื่อสารและการตลาด
๙.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปการประชาสัมพันธ การสื่อสาร และการตลาด
๙.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมอํานวยการ

กลยุทธที่ ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณของสถาบัน
๑๐.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๑๐.๑ : รอยละของการบริหารงบประมาณบรรลุเกณฑเปาหมายตาม
มติคณะรัฐมนตรี
๑๐.๒ หนวยวัด : รอยละ
๑๐.๓ คําอธิบาย : การบริหารงบประมาณบรรลุเกณฑเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :
๑๐.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด
๒๕๖5
๒๕๖6
๒๕๖7
๒๕๖8
๒๕๖9
(Baseline)
รอยละของการบริหารงบประมาณ
N/A
ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา ไมนอยกวา
บรรลุเกณฑเปาหมายตามมติ
รอยละ 95 รอยละ 95 รอยละ 95 รอยละ 95 รอยละ 95
คณะรัฐมนตรี
๑๐.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลการวิเคราะหการเงิน
๑๐.๗ วิธีการประเมินผล : วิเคราะห/คํานวณจากขอมูลสัดสวนของอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาเวลาเทียบเทา
๑๐.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปการวิเคราะหขอมูลการบริหารงบประมาณ
๑๐.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมอํานวยการ

กลยุทธที่ ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณของสถาบัน
๑๐.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๑๐.2 : รอยละของบุคลากรที่มีความสุขในการทํางานเพิ่มขึ้น
๑๐.๒ หนวยวัด : รอยละ
๑๐.๓ คํ าอธิ บาย : ความสุ ขในการทํ างาน หมายถึ ง การที่ บุ คลากรมี ความพึ งพอใจในงานและ
สภาพแวดล อมของงาน ทั้ งนี้ ขึ้ นอยู กั บองค ประกอบ ๘ ประการ ได แก ความสุ ขทางกาย น้ํ าใจงาม ผ อนคลาย มี การ
พัฒนาการทางสมอง มีความศรัทธาทางศาสนาและศีลธรรม มีความอิสระทางดานการเงิน มีครอบครัวที่ดี และ สังคมที่ดี
กอใหเกิดสุขภาวะที่มี ๔ มิติคือกายใจ สังคม และจิตวิญญาณ
๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :
จํานวนบุคลากรที่มีความสุขในการทํางานเพิ่มขึ้น
จํานวนบุคลากรที่ตอบแบบประเมิน

X ๑๐๐

๑๐.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
รอยละของบุคลากรที่มีความสุขใน
75
80
85
90
95
100
การทํางานในระดับดีขึ้นไป
๑๐.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : Happinometer ของกระทรวงสาธารณสุข
๑๐.๗ วิธีการประเมินผล : วิเคราะหผลจากระบบ Happinometer และระบบอื่นๆ ที่สถาบันกําหนด
๑๐.๘ เอกสารสนับสนุน : ผลการวิเคราะหการประเมินความสุขในการทํางาน
๑๐.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมอํานวยการ (กลุมงานทรัพยากรบุคคล)

กลยุทธที่ ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณของ
สถาบัน
๑๐.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๑๐.3 : คาความโปรงใสขององคกร (ITA) อยูในระดับ AA
๑๐.๒ หนวยวัด : คาคะแนน
๑๐.๓ คําอธิบาย : ความโปรงใสขององคกร (ITA)
๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ๑๐.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ตัวชี้วัด
คาคะแนนความโปรงใสของ
องคกร (ITA) อยูในระดับ AA

ขอมูลพื้นฐาน
ของตัวชี้วัด
(Baseline)
ระดับ
AA

เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
2565 2566

2567

2568

2569

ระดับ
AA

ระดับ
AA

ระดับ
AA

ระดับ
AA

ระดับ
AA

๑๐.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
๑๐.๗ วิธีการประเมินผล : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
๑๐.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
๑๐.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมอํานวยการ (กลุมงานทรัพยากรบุคคล)

กลยุทธที่ ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณของสถาบัน
๑๐.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๑๐.4 : ระดับคุณภาพหลักสูตร
๑๐.๒ หนวยวัด : ระดับ
๑๐.๓ คําอธิบาย : การรับรองหลักสูตรของสถาบั นการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาล หมายถึง
ผลการรับรองตามเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภสําหรับสถาบันที่มี ผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : คะแนนประเมินระดับคุณภาพหลักสูตร
๑๐.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด
๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
ระดับคุณภาพหลักสูตร
3.79
สกอ. สกอ. สกอ. สกอ. สกอ.
3.80 3.82 3.85 3.88 3.90
๑๐.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาล
๑๐.๗ วิธีการประเมินผล : รายงานผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาล
๑๐.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาล
๑๐.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมวิชาการ

กลยุทธที่ ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณของสถาบัน
๑๐.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๑๐.5 : ระดับคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA
๑๐.๒ หนวยวัด : ระดับ
๑๐.๓ คําอธิบาย : การรับรองหลักสูตรของสถาบั นการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาล หมายถึง
ผลการรับรองตามเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภสําหรับสถาบันที่มี ผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ระดับคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA
๑๐.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด
๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
AUN AUN AUN
ระดับคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ
AUNQA
QA
QA
QA
3
4
5
๑๐.๖ แหลงข อมูลหรือวิธีการจัดเก็บข อมูล : ผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาล
๑๐.๗ วิธีการประเมินผล : รายงานผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาล
๑๐.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาล
๑๐.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมวิชาการ

กลยุทธที่ ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณของสถาบัน
๑๐.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๑๐.6 : จํานวนปของการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล
๑๐.๒ หนวยวัด : จํานวนป
๑๐.๓ คําอธิบาย : การรับรองหลักสูตรของสถาบั นการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาล หมายถึง
ผลการรับรองตามเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภสําหรับสถาบันที่มี ผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : จํานวนปที่ไดรับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล
๑๐.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด
๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
จํานวนปของการรับรองสถาบัน
5
5
5
5
5
5
จากสภาการพยาบาล
๑๐.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาลจาก
สภาการพยาบาล ๕ ป
๑๐.๗ วิธีการประเมินผล : รายงานผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาลจาก
สภาการพยาบาล ๕ ป
๑๐.๘ เอกสารสนั บสนุ น : รายงานผลการรับ รองหลั กสูต รของสถาบั นการศึ กษาพยาบาลจาก
สภาการพยาบาล ๕ ป
๑๐.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมวิชาการ

กลยุทธที่ ๑๑ : พัฒนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูใหตอบสนองการดําเนินงานตามพันธกิจ
๑๑.๑ ตั ว ชี้ วั ด กลยุ ท ธ ที่ ๑๑.๑ : วิ ท ยาลั ย มี โครงสร า งพื้ น ฐานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศได
มาตรฐาน
๑๑.๒ หนวยวัด : ดาน
๑๑.๓ คําอธิบาย : มาตรฐานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน มี ๗ ดาน
คือ
๑. ความเร็วของ Internet
๑.๑ ความเร็วในการเชื่อมตอ Internet ภายในประเทศขั้นต่ําไมนอยกวา ๑๐๐ Mbps
และตางประเทศขั้นต่ําไมนอยกวา ๕๐ Mbps ภายใน ๕ ป (สอดคลองกับนโยบายดาน ICT)
๑.๒ ความเร็วในการเชื่อมตอ Internet ระหวางอาคารไมนอยกวา ๒ Gbps
๑.๓ ความเร็วในการเชื่อมตอ Internet ภายในอาคาร/ระหวางชั้นไมนอยกวา ๑ Gbps
๒. Network
๒.๑ มีอุปกรณกระจายสัญญาณในระดับ L๓ ที่รองรับปริมาณสัญญาณไมนอยกวา ๔๐
Gbps
๒.๒ ต อ งมี ก ารทํ า VlAN เพื่ อเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และงายต อ การบริห ารจั ดการระบบ
เครือขาย
๓.ความปลอดภัย
๓.๑ มี อุ ป กรณ ป อ งกั น เครื อ ข าย (FireWall) ที่ ร องรั บ Throughput ไม น อ ยกว า ๑๐
Gbps
๓.๒ มีการแยก Zone ออกเปน ๓ สวน Internal, External, Server (DMZ)
๓.๓ รอยละของเครื่องลูกขายที่มีการใชโปรแกรมปองกันไวรัส
๓.๔ อุปกรณกระจายสัญญาณไรสายตองมีความเร็วในการรับสงขอมูลไมนอยกวา ๘๐๐
Mbps และมีระบบจัดการอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายแบบศูนยกลาง (Wireless Controller)
๔. การจัดเก็บขอมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส
๔.๑ มีการเก็บ log File ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร ไมนอยกวา ๙๐ วัน และมีการตรวจสอบ ขอมูล
อยางนอยภายใน ๓๐ วัน
๕.การสํารองขอมูล และกูคืน
๕.๑ มีมาตรการในการกูคืนขอมูลภายในระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมง ในทุกระบบ
๖.บุคลากรดานเทคโนโลยีสารเทศ
๖.๑ มีบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศประจําหนวยงานอยางนอย ๒ คนตอ หนวยงาน
(หนวยงาน หมายถึงสํานัก คณะ วิทยาลัย) และไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง

๗. มี Hardware ที่รองรับระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก ทุกระบบ
๑๑.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :
จํานวนหนวยงานในสังกัด สบช. ที่มีโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศครบตามเกณฑที่กําหนด X ๑๐๐
จํานวนหนวยงานทั้งหมดในสังกัด สบช.
๑๑.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด
(Baseline)
วิทยาลัยมีโครงสรางพื้นฐานดาน
N/A
เทคโนโลยีสารสนเทศได
มาตรฐาน

เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
๒๕๖5

๒๕๖6

๒๕๖7

๒๕๖8

๒๕๖9

7 ดาน

7 ดาน

7 ดาน

7 ดาน

7 ดาน

๑๑.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
๑๑.๗ วิธีการประเมินผล : การประเมินตนเองดานเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย
๑๑.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานการประเมินดานเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย
๑๑.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมอํานวยการ (กลุมงานสนับสนุนวิชาการ)

กลยุทธที่ ๑๑ : พัฒนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูใหตอบสนองการดําเนินงานตามพันธกิจ
๑๑.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๑๑.๒ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสินใจ
ของผูบริหาร
๑๑.๒ หนวยวัด : ระดับ
๑๑.๓ คําอธิบาย : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใชในการตัดสินใจของผูบริหาร
หมายถึง กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศตาง ๆ ดังนี้
ระดับที่ ๑ มีระบบสารสนเทศ ประกอบดวย
๑) ดานการวิจัย : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัยผานระบบ
e-Journal
๒) ดานการบริหารจัดการ : (คน-เงิน-ของ) ระบบบริหารจัดการประชุม(e-Meeting)
ระบบศูนยขอมูลกลาง (PI-Datacenter) ระบบบริหารยุทธศาสตรและกํากับงบประมาณ (SFS) ระบบรายงานผูบริหาร (EIS)
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) ระบบบุคลากร (HRP HRD HRM) ระบบบัญชี ๓ มิติ ระบบ e-Payment
๓) ดานบริหารและบริการการศึกษา
- ด านการเรียนการสอน: การใช e-learning ในการเรียนการสอน มี ระบบ
มัลติมีเดียที่เรียกดูตามความตองการ (education on demand) มีระบบวิดีโอ ที วีบนเว็บ มีการพัฒนาสื่อ การสอนและ
รายวิชาอิเล็กทรอนิกส (e-Courseware) การนําปญญาประดิษฐในการจัดการเรียนการสอน (AI)
- ด านบริหารการศึกษา: ระบบ QA ระบบ Admission ระบบ มคอ. ระบบ
อุดหนุนการศึกษา ระบบทะเบียนและประมวลผล ระบบนิสิตเกา ระบบกิจการนักศึกษา
๔) ด านบริ การวิ ชาการ: การใช งานระบบห องสมุ ดอิ เล็ กทรอนิ กส (e- library) การ
พั ฒนารู ปแบบการบริ การวิ ชาการทางไกล (e-Training) การสร างองค ความรู (knowledge constructor) ระบบบริ การ
วิชาการ
๕) ด านบริ การสุ ขภาพ : ระบบสารสนเทศของผู รั บบริ การทางการแพทย และ
สาธารณสุข ระบบการใหบริการหรือขอมูลแกประชาชนผาน Internet Mobile Application ระบบนัดหมาย การใหบริการ
ลวงหนา
ระดับที่ ๒ มีการบันทึกขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน
ระดับที่ ๓ มีการใชงานและประมวลผลในระบบ EIS
ระดับที่ ๔ มีการประเมินผลความพึงใจของผูใชงานระบบ EIS
ระดับที่ ๕ รายงานผลการประเมินเพื่อนําไปวางแผนปรับปรุงระบบในปตอไป
เกณฑการใหคะแนน
ระดับ
๑
๒
๓
๔
๕

วิธีดําเนินการ
มีระบบสารสนเทศครบทุกดาน
มีการบันทึกขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน
มีการใชงานและประมวลผลในระบบ EIS
มีการประเมินผลความพึงใจของผูใชงานระบบ EIS
รายงานผลการประเมินเพื่อนําไปวางแผนปรับปรุงระบบในปตอไป

คาคะแนนที่ได
๑
๑
๑
๑
๑

๑๑.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี
๑๑.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
ขอมูลพื้นฐาน
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
ระดับความสําเร็จของการ
N/A
ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช ใน
การตัดสินใจของผูบริหาร
๑๑.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกที่วาง ไวบน
cloud และ server ของหนวยงาน
๑๑.๗ วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบการใชงานจากระบบสารสนเทศของวิทยาลัย
๑๑.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการใชงานของระบบสารสนเทศของวิทยาลัย รอบ ๖ เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือน
๑๑.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมอํานวยการ (กลุมงานสนับสนุนวิชาการ)

กลยุทธที่ ๑๒ : สงเสริมความตระหนักและแสดงออกถึงจิตสํานึกของความเปนไทยของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา
๑๒.๑ ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๑๒.๑ : ระดับความตระหนักและการแสดงออกถึงจิตสํานึกของอาจารย บุคลากร
และนักศึกษาตอความเปนไทย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการสงเสริมภูมิปญญาไทย
๑๒.๒ หนวยวัด : ระดับความตระหนัก
๑๒.๓ คําอธิบาย : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปญญาไทย หมายถึง โครงการ หรือ
กิจกรรมการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปญญาไทยของสถาบันการศึกษา ที่ดําเนินการ
โดยอาจารย บุคลากรและ/หรือนิสิต/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในการสงเสริมให เปนสวนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพื่อให นิสิต/นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ไดรับการปลูกฝง ใหมีความรู
ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและ/หรือภูมิปญญาไทย สามารถนําไปใช
จรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิต ประกอบวิชาชีพและเรียนรูวิธีการ จัดการ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไมพึงปรารถนาได
๑๒.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :
๑๒.๕ ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย :
เปาหมาย (Target) ของตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ขอมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
ของตัวชี้วัด ๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9
(Baseline)
ระดับความตระหนักและการ
N/A
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
แสดงออกถึงจิตสํานึกของอาจารย
บุคลากรและนักศึกษาตอความเปน
ไทย การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
และการสงเสริมภูมิปญญาไทย
๑๒.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : โครงการสงเสริมความตระหนักและจิตสํานึกของความเปน
ไทยและการทํานุ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
๑๒.๗ วิธีการประเมินผล : แบบประเมินระดับความตระหนักและการแสดงออกถึงจิตสํานึกของอาจารย
บุคลากรและนักศึกษาตอความเปนไทย การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและสงเสริมภูมิปญญาไทย
๑๒.๘ เอกสารสนับสนุน : สรุปโครงการสงเสริมความตระหนักและจิตสํานึกของความเปนไทยและการ
ทํานุ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
๑๒.๙ ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด : กลุมวิชาการ (กลุมงานพัฒนานักศึกษา)
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