
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
    

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสงขลา 

เรื่อง การใชแผนกลยุทธประจําปงบประมาณ 2565- 2569 

……………………………………………….. 
 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ไดจัดทําแผนกลยุทธ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

ปงบประมาณ 2565 - 2569 โดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดทํา และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน 

 ดังนั้นเพ่ือใหการนําแผนกลยุทธของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ปงบประมาณ 2565 - 2569

นําไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จึงขอประกาศใชแผนกลยุทธประจําป

งบประมาณ 2565-2569 และขอใหบุคลากรทุกระดับนําแผนไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือมุงสูการ

ปฏิบัติงานไดตรงตามเปาหมายบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ ณ วันท่ี      2  สงิหาคม  2564  

 
 
 

(นางสาวศุลีพร  เพชรเรียง) 
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
สธ  1103/                                                                                วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี สงขลา 

๖๔ ถนนรามวิถี อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐ 

 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวาคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา มีมติเห็นชอบ
แผนกลยุทธ ปงบประมาณ 2565 - 2569  
 

 ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี     2  สิงหาคม  2564   

 สั่ง ณ วันท่ี  2 สิงหาคม 2564 
 

 

 

 

  ............................................... 
             (นางสาวศุลีพร  เพชรเรียง) 
              ประธานกรรมการบรหิาร 

 

................................... 
(นางจีระภา  นะแส) 

กรรมการ 

 

......................…………….. 
(นางสาวมาริสา  สวุรรณราช) 

กรรมการ 

 

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

กรรมการ 
 

......................…………….. 
(นางขวัญเรือน  สนิทวงศ  ณ อยธุยา) 

กรรมการ 

 
.....................…………….. 

(นายสุรศักดิ์  พุฒิวณิชย) 
กรรมการ 

  
.....................…………….. 

(นายทรงฤทธิ์  ทองมีขวัญ) 
กรรมการ 

 
 
 

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

กรรมการ 
 

                                

 

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

กรรมการ 
 

 

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

กรรมการ 
 

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

กรรมการ 
 

......................……………..  
(นางสาวปารชิาต  ชูประดิษฐ) 

กรรมการ 

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

กรรมการ 

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

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

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

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

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



 

        

คํานํา 
 

  แผนกลยุทธวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ๕ ป ปงบประมาณ 2565- 2569    
เปนแผนกลยุทธท่ีไดมาจากการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับในการพิจารณาทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน   
พันธกิจ นโยบาย และวัตถุประสงคของวิทยาลัย ภายใตแผนยุทธศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  สถาบัน    
พระบรมราชชนก พ.ศ. 2563-2567  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.๒๕63 - 
๒๕๖7  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยนื รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (พ.ศ. 2561 - 
2580) แผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กรอบแผนเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 13  นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา) การพัฒนาสูประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0 ) ดานสาธารณสุข  รางแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560-2579) แผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2574) นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข การประกัน
คุณภาพการศึกษา เกณฑการรับรองสถาบันการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาท่ี    
ผานมา   

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จึงไดมีการจัดทําแผนกลยทุธ ประจําปงบประมาณ  
2565 – 2569 เดิมแผนกลยุทธ ประจําปงบประมาณ 2560-2564 ไดใชมาถึงปงบประมาณ 2563 
สถาบันพระบรมราชชนก  มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรใหม  วิทยาลัยจึงไดมีการทบทวนและปรับปรุงให
สอดคลองกับสถาบันพระบรมราชชนก  ตอมาคณะพยาบาลศาสตรไดมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ (พ.ศ. 
2563- 2567) ท่ีสอดคลองกับสถาบันพระบรมราชชนก  วิทยาลัยจึงไดทบทวนแผนกลยุทธ พ.ศ. 2560-
2564 ฉบับปรับปรุง  และจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ. 2565-2569 ข้ึน  โดยประกอบดวย 5 พันธกิจ           
6 ประเด็นยุทธศาสตร 6 เปาประสงค  12 กลยุทธ   ตัวชี้วัดกลยุทธ 32 ตัวชี้วัด  เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ขับเคลื่อนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา  ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ
และมีสมรรถนะสูงดานผูสูงอายุเปนท่ียอมรับในระดับประเทศและอาเซียน  ซ่ึงการดําเนินตามแผนพัฒนา    
กลยุทธนี้  จะบังเกิดผลเปนรูปธรรมนั้น จําเปนตองอาศัยพลังและการมีสวนรวมของทุกกลุมงาน  ทุกคนในการ
บริหารจัดการและนําแผนกลยุทธฉบับนี้ไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องตอไป 

 
 

 
         (นางสาวศุลีพร  เพชรเรียง) 

      ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
                                                                                    10  สิงหาคม  2564 
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สารบัญ 
เร่ือง                หนา 

คํานํา                   ก 
สารบัญ                   ข 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป           
  ประวัตวิิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี สงขลา      5 
  ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ        6 
  คานิยม  วัฒนธรรมองคกร        7 
  เอกลักษณของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา     7 
  อัตลักษณบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สงขลา     7 
  วัตถุประสงค          9 
  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค        9 
  นโยบายการบริหารของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี สงขลา      9 
  โครงสรางการบริหารวิทยาลยั        11 
สวนท่ี 2  กรอบแนวคิดการจัดทําแผนกลยุทธ  
  กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสถาบันพระบรมราชชนก (พ.ศ.2563 -2567)  13 
สวนท่ี 3  การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร        
  จุดยนืทางยุทธศาสตร         27 
  การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ        29 
สวนท่ี 4 แผนกลยุทธ  
   วิสัยทัศน  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ     34 
  แผนท่ีทางยุทธศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี     36 
  ความสอดคลองของพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ     37 
  ความสอดคลองยุทธศาสตรวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสงขลา กับยุทธศาสตร   38 
     ของสถาบันพระบรมราชชนก และคณะพยาบาลศาสตร  ปงบประมาณ 2565-2569  
  ความเชื่อมโยงกลยุทธและตัวชี้วัดการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรและเปาประสงค  39 
สวนท่ี 5 การแปลงแผนยุทธศาสตร        
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1         44 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2         47 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3         50 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4         51 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5         54 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6         55 
   การแปลงแผนงานโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ    56
สวนท่ี 6  รายละเอียดตัวช้ีวัดกลยุทธ (KPI Template)       
   รายละเอียดตัวชี้วัดกลยุทธ (KPI  Template)      57 
   บรรณานุกรม          92 

ข 



 

 
 
ภาคผนวก   
  คําสั่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี สงขลา  ท่ี 63/2564  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการ 

จัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏบิัติการ  สั่ง ณ วนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 
   ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบตัิการประจําป   

-  ระบบและกลไกการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  
-  ระบบและกลไกการจัดทําโครงการ 

  ตารางแสดงความสอดคลองของแผนยุทธศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร กับแผนยุทธศาสตรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 

  ตารางแสดงความสอดคลองของกลยุทธและตัวชี้วัดการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตร 
  แบบฟอรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทสรปุสาํหรบัผูบรหิาร 
 

  การจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ. 2565 – 2569  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา      
ไดใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของผูบริหาร อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และผูมีสวนไดสวน
เสีย รวมระดมความคิดและวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา  อันจะนําไปสูการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 
รวมท้ังการติดตามและประเมินผล   
 แผนกลยุทธ พ.ศ. 2565 – 2569  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา  สังกัดภายใต        
คณะพยาบาลศาสตร  สถาบันพระบรมราชชนก จัดทําข้ึนภายใตวิสัยทัศน “เปนสถาบันการศึกษาพยาบาล   
ชั้นนํา  ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงดานผูสูงอายุ  เปนท่ียอมรับในระดับประเทศและ
อาเซียน”  เพ่ือขับเคลื่อนไปสูวิสัยทัศนดังกลาว  ซ่ึงไดกําหนดกรอบการพัฒนาของแผนกลยุทธ พ.ศ. 2565 – 
2569 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 6 ประเด็น  6 เปาประสงค  12 กลยุทธ และ 32 ตัวชี้วัดกลยุทธ          
18 โครงการกลยุทธ  ดังรายละเอียดสรุปดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ จํานวน 
ตัวช้ีวัด 

จํานวน 
โครงการ 

1. การผลิตบัณฑิต
พยาบาลท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลและให 
บริการดวยหัวใจความ 
เปนมนุษยเพ่ือสุขภาวะ
ชุมชน 
 

1.บัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสากลและมี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพบน
พ้ืนฐานการดแูลดวยหัว
ใจความเปน มนุษย และมี
สมรรถนะดานการบริหาร
จัดการสุขภาวะชุมชนอยาง
ยั่งยืน 

๑. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ี
ตอบสนอง ความตองการของระบบ
สุขภาพของประเทศและได
มาตรฐานสากล 

2 2 

๒. พัฒนากระบวนการเรยีนรูท่ี
สงเสริมให ผูเรียนมีสมรรถนะเชงิ
วิชาชีพสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ 
สรางสรรคนวัตกรรมการใหบริการ 
ดวยหัว ใจความเปนมนุษยและการ
บริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

6 5 

๓. พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะการ
จัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการ
เรียนรูของนักศึกษา 

1 1 

2. การสรางองคความรู
และนวัตกรรมดานสุขภาพ 
เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชน
และสังคมอาเซียน 

2.มีผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรมดาน
สุขภาพท่ีมีคุณภาพสามารถ
นําไปใชประโยชนเพ่ือพัฒนา
สุขภาวะ ของชุมชนและสังคม
อาเซียน 
 

๔. เรงรัดการผลิต เผยแพรผลงาน 
วิจัย ผลงานวชิาการและนวัตกรรมท่ีมี
คุณภาพในระดับชาติและนานาชาต ิ

5 1 

๕. เรงรัดการสรางเครือขายความ
รวมมือเพ่ือแสวงหาทุนจากภายนอก 

1 1 

๖. พัฒนาความรวมมือการผลิตผล
งานวิจัย ผลงานวชิาการและนวตักรรม
รวมกับหนวยงานภายนอกท้ังในและ
ตางประเทศ 

1 

3. การพัฒนาการใหบริการ 
วิชาการดวยการสานพลัง
ของทุกภาคสวนเพ่ือสุข
ภาวะชุมชน ประเทศ  
และอาเซียนอยางยั่งยืน 

๓. เปนศูนยกลางการบริการ
วิชาการท่ีไดรับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาต ิ

๗. พัฒนาศูนยบริการ วิชาการให
ตอบสนองความตองการของ ระบบ
สุขภาพของ ประเทศและอาเซียน 

3 2 

4. การเปนองคกรสมรรถนะ
สูงภายใตการบริหารจัด 
การตามหลักธรรมาภิบาล 
 

๔. เปนสถาบันการศึกษา
พยาบาลท่ีมีสมรรถนะสูงโดย
ใชหลักธรรมาภิบาล 

๘.  ยกระดับความ เชี่ยวชาญของ
คณาจารยใหเปนท่ียอมรับในระดับ 
ชาติและอาเซียน 

3 1 

๙. พัฒนาการสื่อสารและการตลาด 
เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีของวิทยาลัย 

1 1 

๑๐. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให
เปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยม
รวมและอัตลักษณของสถาบัน 

6 2 



 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ จํานวน 
ตัวช้ีวัด 

จํานวน 
โครงการ 

 
5. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลง
เรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนรู
ในยุคดิจิทัล 

๕. มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ี
เอ้ือตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล 

๑๑. พัฒนาศูนย เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรูให 
ตอบสนองการดําเนินงานตามพันธกิจ 

2 1 

6. การทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย 

๖. บุคลากรในองคกรและ
นักศึกษามีความภาคภูมิใจ
และรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทย 

๑๒. สงเสริมความ ตระหนักและ 
แสดงออกถึงจิตสํานึกของความเปน
ไทยของอาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา 

1 1 

รวม 32 18 
  

 การแปลงแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ  คือ  การนําประเด็นยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  ซ่ึงเปนกระบวนการ
หนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา  ไดมีการดําเนินการท่ีสําคัญ คือ การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ท่ีสอดรับกับแผนกลยุทธวิทยาลัย  ซ่ึงไดกําหนดโครงการ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ ระยะเวลา 
งบประมาณ ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา   
 สําหรับการกํากับติดตามประเมินผลตามแผนกลยุทธ  พ.ศ. 2565 - 2569  จะติดตามประเมินผลตาม
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการในแตละประเด็นยุทธศาสตร  กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ  ท่ีรับผิดชอบและผานการ
กํากับจากรองผูอํานวยการแตละกลุมงาน  ซ่ึงงานยุทธศาสตรเปนผูรวบรวม  วิเคราะหและสรุปในภาพรวมของแผนเพ่ือ
รายงานเสนอตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ตอไป  เพ่ือกอใหเกิดประโยชนในเชิงบริหารวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี ๑ 
ขอมูลท่ัวไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

 1.  ประวัติวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา เดิมชื่อ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัยภาคใต สังกัด         

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข เปนโรงเรียนพยาบาลลําดับท่ี 5 ของกระทรวงสาธารณสุข ต้ังอยูบานเลขท่ี 64       
ถนนรามวิถี ตําบลบอยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพ้ืนท่ี 15 ไร 1 งาน 1.15 ตารางวา ตอมาไดขยายพ้ืนท่ี
เพ่ิมเติมคือบานเลขท่ี 667  ถนนสงขลา - เกาะยอ หมูท่ี 2 ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีพ้ืนท่ี 23 ไร     
2 งาน  เปนท่ีตั้งหอพักนักศึกษา 

วันท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 เปดทําการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย 
นักศึกษารุนแรกจํานวน 50 คน 

วันท่ี 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 ซ่ึงเปนนามาภิไธยยอของพระองค 

เครื่องหมายวิทยาลัยเปนรูปวงกลม  ตรงกลางเปนอักษร สว.ไขว เปนรูปดอกบัว 
-  อักษร “ส”  สีแดง  ซ่ึงเปนสีประจําพระองคสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี
-  อักษร “ว”  สีขาว 

รูปดอกบัว คือ เครื่องหมายแหงปญญา 
วงกลมรอบนอก มีหอยสังขอยูบนพานแวนฟา เปนเครื่องหมายประจําจังหวัดสงขลา ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระ

มงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดพระราชทานไว พ.ศ. 2517 ไดยกวิทยฐานะเปนวิทยาลัยพยาบาลสงขลา สังกัดกองงาน
วิทยาลัยพยาบาล สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. 2536  มีการรวมองคกรท่ีเก่ียวของกับการวางแผนการผลิตและการผลิตกําลังคนดานสุขภาพใน
หนวยงานตางๆท่ีอยูในหลายกรม กองเขาดวยกันโดยใน           

วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2536 กฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงใหสถาบันพัฒนากําลังคนดาน
สาธารณสุขเปนราชการบริหารสวนกลางมีฐานะเปนสํานักงานต่ํากวากรม สูงกวากองงานวิทยาลัยพยาบาล 

14  กุมภาพันธ พ.ศ. 2537  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
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  วิท ย าลั ยพ ยาบ าลบ รมราชชน นี  ส งขล า ได เข า เป น ส ถาบั น สมท บ ของ
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 
 ความสําเร็จท่ีแทจริง อยูท่ีการนําความรูไปประยุกตใชเพ่ือประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาต ิ

3. วิสัยทัศน 
 “เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนํา  ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงดาน
ผูสูงอายุเปนท่ียอมรับในระดับประเทศและอาเซียน” 
ความหมาย 

ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ หมายถึง พยาบาลท่ีผานระบบการศึกษาของสถาบัน มีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ และวิชาชีพการพยาบาลทุกดานมีอัตลักษณ คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคใน
การบริการสุขภาพอยางมืออาชีพท่ีเคารพในความเปนมนุษยอยางเทาเทียม  

มีสมรรถนะสูงดานผูสูงอายุ หมายถึง พยาบาลท่ีผานระบบการศึกษาของสถาบัน มีความสามารถประยุกตใช
ทักษะ ความรู ทัศนคติ การตัดสินใจ และมีพฤติกรรมการปฏิบัติการพยาบาลแกผูสูงอายุ โดยมีสมรรถนะครอบคลุมท้ัง 
4 ดานไดแก 

1. สมรรถนะการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 
2. สมรรถนะดานการใชหลักฐานเชิงประจักษ 
3. สมรรถนะดานการเสริมสรางพลังอํานาจและคุณภาพการดูแล 
4. สมรรถนะดานจริยธรรม 
เปนท่ียอมรับในระดับประเทศและอาเซียน หมายถึง องคความรู นวัตกรรมทางดานการจัดการศึกษาและ

การบริการสุขภาพท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบสุขภาพของทองถ่ิน สังคมและประเทศชาติ ท่ีเปนผลงานของ
บุคลากรของวิทยาลัยไดรับการตีพิมพ เผยแพร มีความโดดเดนในระดับประเทศและอาเซียน ผลงานทางวิชาการของ
บัณฑิตไดรับการยอมรับในระดับประเทศและเผยแพรในระดับประเทศและอาเซียน         

 

4. ปณิธาน 

    ปญญาของชุมชน เพ่ือชุมชน  
Wisdom of Community for Community                                                                                                                                                               
 

5. พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ 
 2. วิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูทางการพยาบาลศาสตรท่ีเก่ียวของ  เพ่ือประโยชนในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  สูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 3.  ใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยเนนความรวมมือกับชุมชน  เพ่ือสรางเสริมสุขภาวะชุมชน 
 4.  สงเสริมและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 5.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสูองคกรสมรรถนะสูง 
 
 
 



 

6. ดอกไมประจําวิทยาลัย 
ดอกไมประจําวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา คือ  ดอกแกว        

ซ่ึงเปนดอกไมไทย สีขาวสะอาด มีดอกเกือบตลอดป เม่ือถึงฤดูกาลก็จะผลิดอกเปน
ชอสวยงาม เปรียบไดกับการแสดงออกซ่ึงความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
วิชาชีพพยาบาล และสีขาวสะอาดของกลีบดอกแกวเปรียบเสมือนจิตใจท่ีสะอาด 
เปยมไปดวยความเมตตา กรุณาของบุคลากรทางการพยาบาล 

 
 

7. คานิยม 
                  “สุจริต  จิตอาสา  มีวินัย  พอเพียง” 
 

7. วัฒนธรรมองคกร 
  วัฒนธรรมองคกร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
  “การใหเกียรติซ่ึงกันและกัน” (Respect) 
 

8. เอกลักษณของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
“สรางคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” (Community Health System) 

 

9. อัตลักษณบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีสงขลา 
 วิทยาลัยกําหนดอัตลักษณของบัณฑิตท่ีสอดคลองกับสถาบันพระบรมราชชนกท่ีกลาววา “บริการสุขภาพ
ดานหัวใจความเปนมนุษย”และใหความสําคัญกับเรื่องการดูแลเอ้ืออาทร จึงกําหนดอัตลักษณของบัณฑิตไววา      
การดูแลอยางเอ้ืออาทรสูการบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย  
  

     S  = Service mind 
  SAP-C                           A  = Analytical thinking 

    P  = Participation 
                                                C  = Caring 

   บริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย หมายถึง การใหบริการท่ีเปนมิตร มีความรัก ความเมตตา 
ใสใจในปญหาและความทุกขของผูรับบริการและผูเก่ียวของ ใหบริการตามปญหาและความตองการของ
ผูรับบริการท่ีเปนจริง โดยรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก ประกอบดวยจิตบริการ (S = Service 
mind) ก าร คิ ด วิ เค ราะห  (A = Analytical thinking) แล ะก ารส ง เส ริ ม ให ผู รั บ บ ริ ก าร มี ส วน ร ว ม                 
(P= Participation) กระบวนการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตตองมีความตอเนื่อง และเชื่อมโยงภายใตบริบทการ
จัดการเรียนการสอนและสาระรายวิชา รวมท้ังทํากิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีสมรรถนะดังนี้ 
 

 1. จิตบริการ (Service Mind) 
 การใหบริการท่ีเปนมิตร มีความรักความเมตตา ใสใจในความทุกขท่ีเปนปญหาของผูรับบริการและผูท่ี
เก่ียวของ พรอมท่ีจะใหบริการโดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน วางใจเปนกลางในการใหบริการ 
โดยคํานึงถึงความเปนเหตุ เปนผลบนพ้ืนฐานของความเขาใจคนอ่ืนตามความเปนจริง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1) ใหบริการดวยความเต็มใจโดยเขาใจผูอ่ืนตามเง่ือนไขท่ีเฉพาะของบุคคลนั้นๆ ยอมรับในความคิด 
พฤติกรรมและความเปนตัวตนของผูรับบริการ ไมเอาความคิดของตนเองไปตัดสิน 



 

 2) ใหบริการ หรือกระทํากิจกรรมตาง ๆ โดยไมหวังสิ่งตอบแทน และเห็นประโยชนสวนรวมมากกวา
สวนตน 
 3) ใหบริการตามปญหาและความตองการของผูรับบริการ ท่ีสอดคลองกับบริบทและสภาพจริงของ
ผูรับบริการ ดวยความใสใจในปญหาและความทุกขของผูรับบริการและผูท่ีเก่ียวของ 
 

2. การคิดเชิงวิเคราะห (Analytical Thinking) 
การคิดท่ีอยูบนฐานของการมีขอมูลท่ีหลากหลาย ตามสภาพความเปนจริงเพ่ือเปนการวิเคราะหปญหาและ

ความตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการ อยางมีวิจารณญาณ โดยเชื่อมโยงความรูเขาสูการแกปญหาของผูรับบริการท่ี
สอดคลองกับบริบทสภาพการดํารงชีวิต โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1) มองความจริงตามความเปนจริงของโลก ของชีวิต เพ่ือประเมินสภาพการณตามความจริงอยางเปน
ระบบ 

2) รวบรวมขอมูลท่ีเปนจริงอยางเปนระบบ โดยใชกระบวนการเรียนรูและกระบวนการคิดอยาง
ตอเนื่อง 

3) วิเคราะหปญหาและความตองการบนฐานขอมูลจริงของผูรับบริการ 
4) เชื่อมโยงความรูวิชาการเขาสูการแกปญหาและความตองการท่ีแทจริงของผูรับบริการโดย

สอดคลองกับบริบท 
5) สามารถวางแผนใหบริการสุขภาพไดอยางสอดคลองกับบริบทชีวิตจริง 
6) พัฒนาตนเองโดยไมยึดติดกับกรอบแนวคิด หรือความรูวิชาการ หรือประสบการณของตนเองเพียง

อยางเดียว 
 

 3. การสงเสริมใหผูรับบริการมีสวนรวม (Participation) 
 เปนการใหบริการสุขภาพท่ีคํานึงถึงความแตกตางของบุคคล ซ่ึงเกิดจากความเขาใจ สภาพการดํารงชีวิต 
บริบท เง่ือนไข ศักยภาพ ความสามารถ ท่ีมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของผูรับบริการ ท้ังนี้ผูใหบริการสามารถกลั่นกรอง 
คัดเลือกความรูท่ีเหมาะสมและเสนอเปนทางเลือก เพ่ือใหผูรับบริการสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง โดยให
ผูรับบริการมีสวนรวมรับรู ตัดสินใจและแกปญหาสุขภาพของตนเองและครอบครัว ตลอดจนสนับสนุน และสงเสริมให
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองดานสุขภาพได โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1) ผูใหบริการตองใหบริการท่ีตรงกับปญหาและความตองการของผูรับบริการ 
 2) ใหผูรับบริการมีสวนรวมในการใหขอมูล รวมรับรู รวมคิด และรวมตัดสินใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง
และครอบครวั 
 3) ผูใหบริการทําหนาท่ีเปนผูสนับสนุน กระตุน เสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมในการแกปญหาแกผูรับบริการ แต
มิใชเปนผูกําหนดวิธีการแกปญหาของประชาชน 
 4) กระตุน สงเสริมใหผูรับบริการมีการพัฒนาศักยภาพ สามารถแกปญหาสุขภาพของตนเองและครอบครัว
เพ่ือนําไปสูการพ่ึงตนเองดานสุขภาพได   
 

4. ความเอ้ืออาทร (Caring)  
เปนพฤติกรรมปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยการใชความรูทักษะเชิงวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลท่ีแสดง

ความรูสึกอยางจริงใจ มีความเปนกัลยาณมิตร เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยภายใตมาตรฐานของ
วิชาชีพและระบบคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 
 



 

10. วัตถุประสงคของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 
 1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีความรูความสามารถและไดมาตรฐาน สอดคลองกับนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข 
 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุข ใหสอดคลองกับความตองการของสังคม 
 3. ผลิตผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูดานการเรียนการสอน ดานคลินิกและดานชุมชน 
 4. ใหบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน และบูรณาการในการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการและกิจกรรมนักศึกษา 
 6. พัฒนาศูนยศึกษาผูสูงอายุและศูนยพัฒนาเด็กวัยกอนเรียน ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 7. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือพรอมรับการประเมิน
จากภายในและภายนอก 

11. คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  
          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา  ภายใตคณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก       
ไดยึดถือคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตรสถาบันพระบรมราชชนก  เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 1.  มีความรูและทักษะทางวิชาชีพการพยาบาล 
 2.  มีทัศนคติท่ีดี  ยึดม่ันในคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล 
 3.  ตระหนักและรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  สามารถดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมและมีความสุข 
 4.  มีความสามารถในการใชภาษาไทยไดอยางถูกตองและใชภาษาอังกฤษในระดับท่ีสื่อสารได 
 5.  มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
 6.  มีความสามารถในการคิดและแกปญหาอยางเปนระบบ 
 7.  มีภาวะผูนําและสามารถทํางานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 8.  วิจัยและนําผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน 
 9.  พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและเรียนรูตลอดชีวิต   
  

12. นโยบายการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา   
            วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา   มีนโยบายท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน แผนกลยุทธ อัตลักษณ 
เอกลักษณของวิทยาลัยฯ ในการบริหารงาน ดังนี้ 
 1. นโยบายดานการผลิตบัณฑิต 
     1.1 สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล 
     1.2 สรางบัณฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะสูงดานการพยาบาลผูสูงอายุ โดยพัฒนาท้ังดานการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอยางเปนระบบ 
     1.3 สรางบัณฑิตใหมีความโดดเดนตามอัตลักษณและเอกลักษณของสถาบัน 
     1.4 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
     1.5 เนนการพัฒนานวัตกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุอยางตอเนื่อง 
 



 

 2. นโยบายดานการวิจัย การวิจัยถือเปนภารกิจของอาจารยทุกคน โดยเนนประเด็นการดูแลสุขภาพของ
ผูสูงอายุและตอบโจทยปญหาในพ้ืนท่ีเปนหลัก โดยใหความรวมมือกับองคกร/เครือขาย ในงานวิจัยแกปญหาสุขภาพ
ของชุมชน รวมท้ังใหมีการตีพิมพ/เผยแพร/และนําไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
 3. นโยบายดานการบริการวิชาการ เนนการบริการวิชาการเชิงรุก ตอบสนองความตองการของพ้ืนท่ีและสรางรายได
ใหองคกร โดยการบูรณาการบริการวิชาการในรายวิชาท่ีเปดสอน เพ่ือพัฒนาความเชี่ยวชาญดานสุขภาพชมุชน 
 4. นโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน และนําภูมิปญญาไทยมา
ประยุกตสูการพยาบาล สนับสนุนการใชศิลปะใหเกิดสุนทรียภาพ 
 5. นโยบายดานการประกันคุณภาพและการจัดการความรู บูรณาการงานประกันคุณภาพและงานจัดการ
ความรูกับงานประจําในทุกพันธกิจ โดยมุงเปาหมายท่ีบัณฑิตและผลประโยชนวิทยาลัยฯ เปนหลัก 
 6. นโยบายดานการพัฒนาบุคลากร กําหนดใหมีแผนในการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนให
ครอบคลุมทุกกลุม รวมถึงการจัดระบบการติดตามหลังการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 
 7. นโยบายดานการบริหาร ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานรวมท้ัง
นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานทุกพันธกิจ 
 8. นโยบายดานการบริหารการเงิน เนนการบริหารใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 9.  นโยบายการจัดทําแผนกลยุทธ 
      1.)  สงเสริม สนับสนุนใหบคุลากรทุกคนในสถาบันมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติการ 
      2.)  จัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน ปรัชญาของสถาบัน  จุดเนนของกลุมสถาบัน   
             นโยบายของชาติ  แผนอุดมศึกษาระยะยาว  รวมท้ังหลกัการและมาตรฐานตางๆ  ท่ีเก่ียวของ 
       3.)  ถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
       4.)  แปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจ 
       5.)  ผลักดันใหกลยุทธเปนตัวขับเคลื่อนใหบรรลุวิสัยทัศน  ภายใตการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ 
       6.)  กํากับ  ติดตาม  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการอยางนอย ปละ   
  2 ครั้ง 
 

 
 
 



 

 

ผูอํานวยการ 
(ดร.ศุลีพร  เพชรเรียง) 

          คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

กลุมวิจัยและบริการวิชาการ 
(ดร.ศิริวรรณ) 

กลุมงานบริการวิชาการและศูนยศึกษา 
(อ.จารุณ)ี 

งานบริการวิชาการ 
( อ.พรรณี, อ.นิตยา,อ.เจิดนภา, 

ประภาพร, ณญาดา) 

งานศูนย Excellent Center 
(อ.จารุณี , อ.อริสา) 

งานศูนยเด็กกอนวัยเรียน 
      (อ.ชัญญานุช) 

กลุมงานวิจัยและวารสาร 
(ดร.จินตวีรพร) 

งานวิจัยและผลงานวิชาการ 
(ดร.วรินทรลดา, อ.เกษศิรนิทร,เสาวนันท) 

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

งานจัดการความรู 
(อ.ผาณิต) 

งานวิเทศสัมพันธ 
(ดร.ศักรินทร) 

  

 
   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

โครงสรางการบรหิารวทิยาลยั 

กลุมวิชาการ 
(ดร.มาริสา) 

ภาควิชาการพยาบาลผูใหญ ผูสูงอายุ และ 
แนวคิดพื้นฐานและบริหารการพยาบาล 

(อ.สุรศักดิ์) 

ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ 
(ดร.ปาริชาต) 

ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน 
(อ.ทรงฤทธ์ิ) 

ภาควิชาการพยาบาลเด็ก 
(ดร.ชุติมา) 

ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช 
(อ.นัยนันต) 

สํานึกการศึกษาท่ัวไป 
(อ.สุกันยา) 

กลุมงานทะเบียน วัดและประเมินผล 
(อ.ปฐมพร) 

กลุมงานบริหารหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา 
(ดร.มาริสา) 

งานบริหารหลักสูตร 
(ดร.มาริสา, อ.ขวัญเรือน, อ.ปฐมพร,อ.จิรารัตน,  

อ.ทรงฤทธ์ิ, เหมลดา) 

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

กลุมงานพัฒนานักศึกษา 
(อ.ยุวนิดา) 

กลุมอํานวยการ 
(อ.จีระภา) 

 

กลุมงานยุทธศาสตรและความเสี่ยง 
(อ.สิริมาส) 

งานยุทธศาสตร 
(ดร.อรอนงค,อ.ตวงพร, อ.ปภัชญา,รวีพร) 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 
(อ.อภิสิทธ์ิ) 

งานการเงิน/บญัชี 
(ปราณี,พรรษณพัฒน,สมฤดี) 

งานธุรการ/งานสารบรรณ 

(มาลินี) 

งานพัสดุ 

(วิมลมณี,อัจจิมา,อัจฉรา,กมลชนก) 

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
(อารีย,อาทิตย) 

กลุมงานทรพัยากรบุคคล 
(อ.ทิพยสุคนธ) 

งานสารสนเทศ 
( วทัญ,ู ศักดิ์ชัย, นนทวัฒน) 

งานโสตทัศนูปกรณ 
(ปรีชา,วสันต) 

งานความเสี่ยง 
(อ.พัชรี, อ.ตวงมน) 

งานหองสมุด 
(บุษราภรณ, วิไลรัตน, ปรายทิพย) 

กลุมงานสนับสนุนวิชาการ 
(ดร.เทอดศักดิ)์ 

งานการเจาหนาที ่
( มาริกา) 

งานทรัพยากรบุคคล 
(อ.สาวิตรี,อ.สุมลทิพย,มาลินี) 

งานหองปฏิบัติการ 
( อ.ธารินี, อ.อรทัย, นุชนาฏ) 

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

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

งานทะเบียน 
(ชรินรัตน) 

งานวัดและประเมินผล 
(อ.พนัสยา, ชรินรัตน,อลิสา) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที ่2 
กรอบแนวคดิการจัดทําแผนกลยทุธ 

ของวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี สงขลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตอนท่ี 2  กรอบแนวคิดการจัดทํายุทธศาสตร 

2.1 กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรสถาบันพระบรมราชชนก (พ.ศ. 2563 - 2567) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาหมายท่ี 3 สุขภาพและความเปนอยูท่ีดี 

 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 
และการเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพ... มีระบบการแพทยปฐมภูมิท่ีมีแพทยเวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชน 
ในสัดสวนท่ีเหมาะสม 

2.1.2 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 
 ยุทธศาสตรชาติเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆตองใช
เปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 
เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมี
ความสุข และตอบสนองตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนของชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายได
ระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม 
ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตรหลัก  โดยมี ๓ ยุทธศาสตรท่ี
เก่ียวของกับสถาบนัพระบรมราชชนก ดังนี้ 



 

 

 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย การพัฒนาท่ี
สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมท้ังกาย 
ใจ สติปญญา มีพัฒนาการท่ีดีรอบดานและมีสุขภาวะท่ีดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและ
ผูอ่ืน มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดท่ีถูกตองมีทักษะท่ี
จําเปนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภาษาทองถ่ินมีนิสัยรักการ
เรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยท่ีมีทักษะสูงเปนนวัตกร นักคิด 
ผูประกอบการเกษตรกรยุคใหม และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย การพัฒนาท่ีให
ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ทองถ่ิน มารวม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวมการกระจายอํานาจ
และความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถ่ิน การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
ในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ท้ังในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
สภาพแวดลอมใหเปนประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และ     
สังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ สวัสดิการท่ีมีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง 
 ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนา 
ท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชนสวนรวม”โดย
ภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หนวยงานของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับ
หรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมท่ีจะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญระบบการ
ทํางานท่ีเปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลรวมท้ังมีลักษณะ
เปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสให ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความ
ซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง
นอกจากนั้น กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาท่ีจําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ
และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพเปนธรรมไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
  

2.1.3  กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 
         “พลิกโฉมประเทศไทยสูง เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางย่ังยืน”  
          (Transformation to Hi-Value and Sustainable Thailand) 
มีเปาหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู“เศรษฐกิจสรางคุณคา สังคมเดินหนาอยางยั่งยืน” หรือ “Hi-Value 

and Sustainable Thailand” โดยใชองคความรู ความคิดสรางสรรคเทคโนโลยี และนวัตกรรมเปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนการยกระดับศักยภาพและพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพ่ือสนับสนุน เสริมสรางการสรางมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแขงขัน และเพ่ือสรางเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอยางท่ัวถึง 
ตลอดจนเพ่ือใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหเปนไปในทิศทางท่ี
ประเทศ สามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทัน ตลอดจนสามารถอยูรอดและเติบโตไดอยาง 
ตอเนื่องในระยะยาวไปพรอมกับการรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



 

 

 

 มุงเนนคัดเลือกประเด็นการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญสูงในการพลิกโฉมประเทศไทยสูง Hi-Value and 
Sustainable Thailand ในองคประกอบสําคัญ 4 ประการ ไดแก 

1) เศรษฐกิจมูลคาสูงท่ีเปนมิตรตอ สิ่งแวดลอม (High Value-Added Economy)  
โดยการปรับทิศทางของภาคการผลิตเดิมท่ีมีความสําคัญ แตมีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสียความสามารถ 

ในการแขงขันในอนาคตและสงเสริมภาคการผลิตท่ีไทยมีศักยภาพสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก 
2) สังคมแหงโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society)  
 โดยการใชเทคโนโลยี ฐานขอมูลสารสนเทศ และดิจิทัลแพลตฟอรมเปนเครื่องมือ ลดความเหลื่อมล้ํา 

ในเชิงธุรกิจ  ลดความเหลื่อมล้ําในเชิงพ้ืนท่ี  เพ่ิมพลวัตการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (socioeconomic 

mobility) 

3) วิถีชีวิตท่ียั่งยืน (Eco-Friendly Living) 
  การพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ ท้ังการจัดการของภาครัฐและบทบาทของภาคสวน 

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยี  ปญหาขยะ มลพิษทาง น้ํา  มลพิษอากาศ กาซเรือนกระจก และ

ความเสี่ยงของภัยธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
4) ปจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation)  

กลไกการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท้ังระบบการศึกษา และการยกระดับ และปรับทักษะแรงงาน ท่ีมี 

คุณภาพไดมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและโลกยุคใหม และสงเสริมการเคลื่อนยายแรงงาน

ไปสูภาคการผลิตและบริการท่ีมีผลิตภาพและมูลคาสูง 

 กลไกการบรหิารจัดการภาครัฐ  ท้ังระเบียบกฎหมาย ระบบงบประมาณ โครงสรางพ้ืนฐาน   
การใหบริการสาธารณะ ตลอดจนการติดตามประเมินผล ท่ีทันสมัย เทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความ
ตองการไดอยางมี ประสิทธิภาพ และสอดคลVองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 

โดยภายใตองคประกอบใน แตละดานไดมีการกําหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ซ่ึงเปนการบงบอกถึงสิ่งท่ี 
ประเทศไทยปรารถนาจะ เปน  มุงหวัง จะ “มี” หรือตองการจะ “ขจัด” ในชวงระยะเวลา 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 13 เพ่ือสะทอน ประเด็นการพัฒนาท่ีมีความสําคัญตอการพลิกโฉมประเทศสูการเปน Hi-Value and Sustainable 
Thailand ภายในป 2570 โดยรายละเอียดขององคประกอบท้ัง 4 ดาน และหมุดหมาย มีดังนี้ 
 หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
 หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณคาและความยั่งยืน 
 หมุดหมายท่ี 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนต ไฟฟาของอาเซียน 
 หมุดหมายท่ี 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 
 หมุดหมายท่ี 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและจุดยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสําคัญของภูมิภาค 
 หมุดหมายท่ี 6 ไทยเปนฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะและบริการดิจิทัลของอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2.1.4 นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) 
 นโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีแถลงตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 
 ขอ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 ขอ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 
  2.1 การเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน จัดระเบียบการ
พัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 
  2.2 เรงแกไขปญหาทางการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต 
 ขอ 3 การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
  3.1 สงเสริมใหแรงงานนอกระบบสูระบบท่ีถูกกฎหมายมากข้ึน 
  3.2 ปองกันและแกไขการคามนุษย 
  3.4 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  3.5 พัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
 ขอ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ขอ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
  5.1 วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมี   
 คุณภาพ 
  5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
  5.3 เสริมสรางความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด 
  5.4 ปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร 

 5.6 ประสานการทํางานระหวางสวนตางๆในสังคม เพ่ือปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนและปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล 

  5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข 
 ขอ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
  7.2 พัฒนาศักยภาพในการแขงขันและผูประกอบการไทยทุกระดับ 
  7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ขอ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรม 

  8.1 สนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาประเทศ 
  8.1 เรงสงเสริมสังคมนวัตกรรม 

ขอ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามมาตรา
ปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมระบบพิทักษคุณธรรม 
 
 
 
 



 

 

 

2.1.5 การพัฒนาสูประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ดานสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.6 นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 2564 
 1.  ระบบปฐมภูมิเขมแข็ง 
  คนไทยทุกคนตองมีหมอสามคนเปนหมอประจําตัว หมอประจําบาน (อสม.) หมออนามัย           
หมอครอบครัว ป 2564 จะเปนปแหงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 2.  เรงสรางเศรษฐกิจสุขภาพ 
  ตองเปนกระทรวงท่ีสนับสนุน สงเสริม และ สรางเศรษฐกิจ สรางธุรกิจ สรางรายได ใหแก ประชาชน 
เปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของประเทศ 
 3.  สมุนไพร กัญญา  กัญชง 
  สนับสนุน สงเสริม สมุนไพรไทย กัญชา กัญชง ใหเปนพืชเศรษฐกิจท่ีมีคุณคาทางการแพทย ตองทํา
ใหประชาชน เขาถึง และไดใชเพ่ือสุขภาพ และไดปลูกเพ่ือพ่ึงพาตนเองโดยไมผิดกฎหมาย 
 4.  Covid-19 
  กระทรวงสาธารณสุขจะตองเปนองคกรหลัก ในการบูรณาการสรางระบบสาธารณสุขท่ีดีท่ีสุด 
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับประเทศไทยและทุกคนท่ีอยูในประเทศไทย 
 5.  30 บาท รักษาทุกท่ี 
  ใหประชาชนเขาถึงบริการทางการแพทย ไดอยางมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ําของหนวยบริการ  
เปนอีกกาวหนึ่งของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย 
 6.  บริหารดวยธรรมาภิบาล 
  กระทรวงสาธารณสุข ตองเปนองคกรตนแบบดานธรรมาภิบาล ยีดหลักธรรมาภิบาล สุจริต 
ประโยชนของประชาชน 

 
 
 
 
 



 

 

 

2.1.7 แผนการศึกษาแหงชาต ิ(พ.ศ. 2560 - 2579) 
 

 มีวิสัยทัศน คือ “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยาง 
เปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลก ศตวรรษท่ี 21” 
มี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเปาหมาย คือ คนทุกชวงวัยมีความ
รักสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข คน
ทุกชวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนท่ีพิเศษไดรับการศึกษาและเรียนรูอยางมี
คุณภาพ และคนทุกชวงวัยไดรับการศึกษา การดูแล และปองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม 
 2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ 
ประเทศ มีเปาหมาย คือ กําลังคนมีทักษะท่ีสําคัญจําเปนและมีสมรรถนะตรงตามความตองการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สถาบันการศึกษาและ หนวยงานท่ีจัดการศึกษา 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน และการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรูและ
นวัตกรรมท่ีสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีเปาหมาย คือ ผูเรียนมี
ทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 คนทุก
ชวงวัยมีทักษะความรูความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ มาตรฐานวิชาชีพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตไดตามศักยภาพ สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตาม
หลักสูตรอยางมีคุณภาพและมาตรฐานแหลงเรียนรู สื่อตําราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรูมีคุณภาพและ
มาตรฐานและประชาชนสามารถเขาถึงไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ี ระบบและกลไกการวัดการติดตามและ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพ ระบบการผลิตครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดมาตรฐานระดับสากล 
และครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา มีเปาหมาย คือ ผูเรียนทุกคน
ไดรับโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผาน
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสําหรับคนทุกชวงวัย และระบบขอมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ี
ครอบคลุม ถูกตองเปนปจจุบัน เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
 5) การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย คือ คนทุกชวง
วัยมีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู
การปฏิบัติหลักสูตร แหลงเรียนรู และสื่อการเรียนรูท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมคุณธรรม 
จริยธรรม และการนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค 
ความรูและนวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีเปาหมาย คือ โครงสราง บทบาทและ
ระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคลองตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได ระบบการบริหารจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงผลตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกภาคสวนของสังคมมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและพ้ืนท่ี กฎหมายและรูปแบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกตางกันของผูเรียน สถานศึกษา และความตองการกําลัง
แรงงานของประเทศและระบบบริหารงานบุคคลของ ครู อาจารย และ บุคลากรทางการศึกษา มีความเปน
ธรรมสรางขวัญกําลังใจ และสงเสริมใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มตามศักยภาพ 
 



 

 

 

2.1.8 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕80) 
  

แผนอุดมศึกษาระยะยาว คือ แผนกําหนดทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในระยะยาวท่ีกอใหเกิด
กระบวนการเรียนรูและมองเห็นทิศทางในอนาคตรวมกัน โดยอุดมศึกษาตองเปนสมองของประเทศในการคิด
วิเคราะหเชิงรุกมีทฤษฎี มีตรรกะ สามารถสรางสรรคนวัตกรรม แสวงหาทางเลือกใหมและสรางรากฐาน     
การวิจัยเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนและสังคมในการพัฒนาประเทศ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) กําหนดวิสัยทัศน “อุดมศึกษาไทยเปนแหลงสรางปญญาใหสังคม นําทางไปสูการเปลี่ยนแปลงสราง
นวัตกรรม ความรู งานวิจัย ท่ีเสนอทางเลือกและแกปญหา เพ่ือการพัฒนาประเทศและสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน” โดยประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก ๖ ประการ ไดแก  

ยุทธศาสตรท่ี ๑ อุดมศึกษาเปนแหลงพัฒนากําลังคนและสรางเสริมศักยภาพท้ังทักษะความคิดและ
การรูคิด เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสรางความรูและทักษะทางอาชีพ ใหพรอม
รองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ยุทธศาสตร ท่ี ๓  เสริมสรางสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให เปนแหลงพัฒนาตอยอด
ความสามารถในการใชความรูสรางผลงานวิจัย คนหาคําตอบท่ีจะนําไปใชประโยชนในการแกปญหา และ
พัฒนาเศรษฐกิจท้ังระดับทองถ่ินและระดับประเทศ  

ยุทธศาสตรท่ี ๔ อุดมศึกษาเปนแหลงสนับสนุนการสรางงานและนาความรูไปแกปญหาผานความ
รวมมือกับภาคเอกชนและทองถ่ิน  

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบการ
กํากับดูแลท่ีรับผิดชอบตอผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกดาน  

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ปรับระบบโครงสรางการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตามรายงานผลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2   กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนกลยุทธ พ.ศ. 2565-2569 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา  ไดยึดแผนยุทธศาสตรสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2563 - 2567  เพ่ือกําหนดทิศทางขององคกร  โดยกําหนด
วิสัยทัศนใหสอดคลองกับบริบท ความคาดหวังและขอบเขตความรับผิดชอบ ตามพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก         
เพ่ือ“เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนํา  ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพ  และมีสมรรถนะสูงดานผูสูงอายุ   
เปนท่ียอมรับในระดับประเทศและอาเซียน” ซ่ึงไดทบทวนโดยยึดกรอบแนวคิดและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร/เปาหมายการพฒันาประเทศ 

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) /รัฐธรรมนูญ/นโยบายรัฐบาล/Thailand4.0/แผนปฏิรูปประเทศ 
/ประชารัฐ/ยุทธศาสตรชาติ 20 ป / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  

/ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
 

ยทุธศาสตร/เปาหมายกระทรวงสาธารณสขุ 

1) ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 
    (Promotion, Prevention & Protection Excellence) 
2) ดานบริการเปนเลิศ (Service Excllence) 
3) ดานบุคลากรเปนเลิศ (People Excellence) 
4) บริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

ยุทธศาสตร/เปาหมายสถาบันพระบรมราชชนก  
(พ.ศ. 2563 - 2567) 

ยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร สถาบันพระบรมราชชนก 
(พ.ศ. 2563 – 2567) 

รางแผนการศึกษาแหงชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 

แผนกลยุทธวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 
ประจําปงบประมาณ 2565 - 2569 



 

 

 

2.3  ข้ันตอนดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ 
 

ข้ันตอนการ
ดําเนนิงาน 

กลวิธีดําเนินการ เปาหมาย/ผูดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลผลิต 

1. ข้ันตอน
เตรียมการจัดทํา
แผนกลยุทธ 

1.1  จัดประชุมเพ่ือ
ระดมความคิดเห็นใน
การจัดทําแผนกลยุทธ 
วิทยาลัยพยาบาลศาสตร 

-  คณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจาํป 

ต.ค. 
 

- กระบวนการและ
กรอบการจัดทํา    
แผนกลยุทธ  
วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนน ี
สงขลา 

2.  ประชุม
คณะทํางาน
จัดทําแผน 
กลยุทธวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี สงขลา 

2.1 -  ศึกษาขอมูลแผน
ยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ 
เชน  
(1)  ยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป 2561 - 
2580        
(2)  Thailand 4.0 
โมเดลขับเคลื่อนประเทศ
ไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง 
และยั่งยืน  
(3)  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ  ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564)  
(4)  กรอบแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570)   
(5)  แผนการศึกษาแหง 
ชาติ พ.ศ. 2560 - 2579   
(6)  การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ Service 
plan  พ.ศ. 2560 - 2565  
เขตสุขภาพท่ี 12  
(7) การเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21และกรอบ
แนวคิดเพ่ือการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21  

- ผูบริหาร ผูมีสวนไดสวน
เสียและผูท่ีเก่ียวของ 
-  คณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธและแผน 
ปฏิบัติการประจําป 

มิ.ย. -ขอมูลสถานการณ /
ปจจัยภายนอก 
-ผลการ SWOT 



 

 

 

ข้ันตอนการ
ดําเนนิงาน 

กลวิธีดําเนินการ เปาหมาย/ผูดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลผลิต 

(8 ) แผนยุ ท ธศ าสต ร
สถาบันพระบรมราชชนก 
พ.ศ. 2563-2567  
(9 ) แผนยุ ท ธศ าสต ร 
คณ ะพยาบาลศาสตร 
สถาบันพระบรมราชชนก   
(10 ) ผลการประเมิน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ภายในรอบป ท่ีผานมา
(11)  ขอเสนอแนะจาก
ผู ท่ี มี ส วน ได ส วน เสี ย 
( Stakeholders) ก ลุ ม
บุคลากรกลุมนักศึกษา 
ตัวแทนแหลงฝก 
 

3. วิเคราะห
ขอมูล โดยการใช 
SWOT 

-  ประชุมระดมพลัง
สมองเพ่ือวิเคราะหปจจัย
ภายนอกและภายในของ
องคกร โดยใช SWOT 
Analysis โดยการมีสวน
รวมของผูบริหาร/
อาจารย/บุคลากรสาย
สนับสนุน 
-  กําหนดหรือทบทวน
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค กลยุทธ 
ตัวชี้วัด และคาเปาหมาย 
 

- ผูบริหาร ผูมีสวนไดสวน
เสียและผูท่ีเก่ียวของ 
-  คณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการประจาํป 

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

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

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

- ผูบริหาร ผูมีสวนไดสวน
เสียและผูท่ีเก่ียวของ 
-  คณะกรรมการจัดทํา
แผนกลยุทธและแผน 
ปฏิบัติการประจําป 

ก.ค. - รางแผนกลยุทธ 



 

 

 

ข้ันตอนการ
ดําเนนิงาน 

กลวิธีดําเนินการ เปาหมาย/ผูดําเนินการ ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลผลิต 

5. เสนอ
คณะกรรมการ
บริหารวิทยาลัย
พยาบาลบรมราช
ชนนี  สงขลา 

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

คณะกรรมการบริหาร
วิทยาลัย 

ส.ค. - รายงานการประชุม
คณะ 
กรรมการบรหิาร
วิทยาลัย 

6. เผยแพร
ประชาสัมพันธ 

- ชี้แจงแผนกลยุทธใหแก
บุคลากร  เพ่ือสราง
ความเขาใจ 
- กําหนดผูรับผิดชอบ 
แตละกลยุทธ 
 

งานยุทธศาสตร ก.ย. 
ของทุกป 

-เลมแผนกลยุทธ ป
งบประมาณ. . ./
ฉบับปรับปรุง
ปงบประมาณ.... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
การวิเคราะหบริบททีเ่ก่ียวของกับ 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สวนท่ี 3  การวิเคราะหบริบทท่ีเกี่ยวของ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
แผนยุทธศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา  เปนสถาบันการศึกษาเฉพาะทางในสังกัด

คณะพยาบาลศาสตร  สถาบันพระบรมราชชนก  เปนการจัดทําข้ึนมาภายใตกระบวนการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรแบบมุงผลสัมฤทธิ์  ซ่ึงประกอบดวยข้ึนตอนหลักท่ีสําคัญ  ดังนี้ 

1. การวิเคราะหปจจัยเขาทางยุทธศาสตรเพ่ือคนหาความจําเปนทางยุทธศาสตรและการกําหนด 
 จุดยืนการพัฒนา 

2. การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร 
3. ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ 
ดังรายละเอียดการดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

3.1 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning) 
 จุดยืนทางยุทธศาสตรการพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร  สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันการศึกษาเฉพาะ
ทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  พ.ศ. 2563 – 2567  ไดกําหนดข้ึนมาจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม ท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน  นําเปนปจจัยนําเขาเชิงนโยบายรวมท้ังความตองการของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียและสถานการณ
ของการดําเนินภารกิจท่ีเปนอยูในปจจุบัน และคาดการณภาพท่ีควรจะเปนในอนาคต   
 วิทยาลัยพยาบาล สงขลา  จึงไดประชุมระดมความคิด โดยรวมกันพิจารณาแผนยุทธศาสตรชาติ     
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 ความตองการเชิงยุทธศาสตรท่ีมีตอวิทยาลัยพยาบาลบรมราช 

ชนนี  สงขลา  ในระดับนโยบาย: ตองการใหวิทยาลัย  

          ๑) ผลิตพยาบาลระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ระบบสุขภาพอยางมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ 

             ๒) บัณฑิตพยาบาลมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ  สมรรถนะดานการดูแลผูสูงอายุ   ทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย กลุมทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  (ภาษาอังกฤษ  นวัตกรรม)  

ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีดิจิทัล:Digital literacy)   ทักษะชีวิตและอาชีพ  (การปรับตัวและ

ยืดหยุน ภาวะผูนําและรับผิดชอบ  ความคิดริเริ่ม  รูจักพัฒนาตนเองและเรียนรูตลอดชีวิต)  การใหบริการดวย

หัวใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน  

 2.Research and innovation excellent ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนํ าไปใช

ประโยชนในเชิงนโยบาย  เชิงชุมชนและพ้ืนท่ี  เชิงวิชาการ   และเชิงพาณิชย  เพ่ือตอบสนอง Prevention & 

Promotion Excellence, และ Service Excellence เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย การชี้นํา

สังคมในดานการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยในการสรางเสริมสุขภาพเพ่ือการพัฒนาบัณฑิต 

สังคม และชุมชน  



 

 

 

 ๓.Training excellent การบริการวิชาการแกสังคม โดยพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขโดยพัฒนา

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในสาขาพยาบาลศาสตร (การพยาบาลหลักสูตรมหาบัณฑิต) และหลักสูตรท่ี

ขาดแคลนดานวิทยาศาสตรสุขภาพและระบบสุขภาพท่ีมีความตองการสูง และพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมท่ี

ตอบสนองระบบสุขภาพ และจัดใหมีศูนยความเปนเลิศดานการพยาบาลผูสูงอายุ  

 4.  Good governance การบริหารสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสงผลลัพธใหบัณฑิต  มีความเปนพลเมือง

ดี พลเมืองโลก มีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปนผูสรางสรรคนวตกรรมทางสุขภาพ บุคลากร

ของสถาบันมีความอิสระทางวิชาการ (Academic Freedom) ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาและ

ยกระดับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ สูระดับบัณฑิตศึกษา ความคลองตัวในการบริหารจัดการองคกรท้ังใน

ดานงบประมาณและการบริหารบุคคลากร มีความกาวหนาในสายงานวิชาการ (มีตําแหนงทางวิชาการ)       

การไดรับสวัสดิการท่ีเหมาะสม  และมีความสุขในการทํางาน   

3.2 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร 
 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตรเกิดจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ  โดยนํา
เครื่องมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใชในการวิเคราะหปจจัย โดยปจจัยภายใน ใช McKinney ๗ - S 
Framework แนวคิดปจจัย  ๗  ประการ ในการประเมินองคกร คือจุดแข็ง (Strength) และจุดออน 
(Weakness) การวิเคราะหปจจัยภายนอกองคกร ใช PEST-MODEL เพ่ือวิเคราะหโอกาส (Opportunity) 
และภาวะคุกคาม (Threat) ผลการประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร มีรายละเอียด ตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ 

ตารางสรุปการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธภายในองคกร 
(Internal Factor Analysis Summary: IFAS) เพ่ือทําแผนปงบประมาณ 2565-2569 

 

Internal Factors 
Weight   Rating Weighted  

Comments 
(SW100)  (1-5) Score 

จุดแข็ง (S= Strengths)   mode     

S1 มีจํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียน
การสอน  

5 5 25   

S2 มีกลยุทธชัดเจน บุคลากรและผูบริหารมีความ
ไวในการจัดการเชิงยุทธ 

7 5 35   

S3 โครงสรางชัดเจนทําใหบริหารจัดการมี 
คุณภาพ 

4 5 20   

S4 มีการแบงงานตามความรับผิดชอบชัดเจน 
 

4 5 20   

S5 อาจารยและบุคลากรมีประสบการณ และ
เชี่ยวชาญ 

5 4 20   

S6 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นบุคลากรทุกระดับ 
 

7 4 28   

S7 บุคลากรมีความรับผิดชอบสูง อาจารยมีความ
มุงม่ันในการทํางาน 

7 5 35   

S8 มีงบประมาณเพียงพอมากพอในการผลิต/ขยาย
งานองคกร 

5 4 20   

S9 มีสิ่งสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการทํางาน 
 

5 4 20   

S10 อาจารยและบุคลากรมีการปฏิบัติตามคานิยม
รวมขององคกร มีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียว 

6 5 30  

S11 มีชมรมผูสูงอายุท่ีเข็มแข็ง 3 5 15  

S12 บุคลากรเขาถึงชุมชนและมีความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน 

3 5 15  

S13 มีวารสารของวิทยาลัยในสังกัดท่ีเปนวารสาร
ระดับชาติและปรากฏในฐานขอมูลของศูนยดัชนี
การอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation 
Index Center: TCI )  

5 4 20  

รวม S 66 - 303 
 



 

 

 

 
Internal Factors 

Weight Rating Weighted  
Comments (SW100) (1-5) Score 

จุดออน (W=Weakness)         

W1 จํานวนอาจารย ป.เอก ยังไมตามเกณฑ   4 3 12  
W2 สัดสวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
3 4 12  

W3 อาจารยมีทักษะการสอนท่ีเปนมืออาชีพยังไม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (PSF) 

4 5 20  

W4 ระบบการสื่อสารในองคกรมีประสิทธิภาพไม
เพียงพอ 

3 5 15  

W5 ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการยังไม
ครอบคลุมและสามารถนํามาใชตัดสินใจได
ทันทวงที 

3 5 15  

W6 ผลงานผลิตตํารา หนังสือและนวัตกรรมมีนอย   4 5 20   

W7 ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรวารสารใน
ระดับนานาชาติมีนอย 

3 4 12  

W8 หลักสูตรท่ีตอบสนองพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ตอพยาบาลวิชาชีพ ยังมีนอย 

3 4 12  

W9 อาจารยสวนใหญมีทักษะดานภาษาอังกฤษไม
เปนไปตามเกณฑท่ี สบช. กําหนด(PBRI test) 

3 5 15  

W10 ระบบการเตรียมบุคลากรเขาสูตําแหนงตางๆ
ยังไมชัดเจน 

4 4 16  

รวม W 34 - 149   

รวม SW 100 - 452 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธ 
ตารางสรุปการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธภายนอกองคกร  

(External Strategic Factors Summary:EFAS)เพ่ือทําแผนปงบประมาณ 2565-2569 
 

External Factors 
Weight   Rating Weighted  

Comments 
(OT100)  (1-5) Score 

โอกาส (O=Opportunities)         

O1 นโยบายชาต ิประชาคมอาเซียน กระทรวง
สาธารณสุข และหนวยงานภายนอกมีความ
ตองการ บุคลากรดานสุขภาพเพ่ือตอบสนองตอ
ระบบสุขภาพของประเทศ 

20 5 100  

O2 แหลงทุนวิจัยมีมากข้ึน 10 4 40  

O3 วิชาชีพพยาบาลยังมีความตองการสูงใน
ตลาดแรงงานท้ังในและตางประเทศ 

8 3 24  

O4 สังคมพหุวัฒนธรรม/การเขาสูประชาคม
อาเซียนเกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชากา ทําให
การเรียนการสอนและการวิจัยมีความ
หลากหลายมากข้ึน 

8 4 32  

O5 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสรางโอกาสในการ
พัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการบริหาร
องคกร 

10 3 30  

O6 มีเครือขายกับสํานักวิชาการและหนวยงานอ่ืนๆ
ของกระทรวงสาธารณสุขรวมท้ังสถาบันการศึกษา
ในประเทศและตางประเทศ ทําใหเกิด โอกาส
พัฒนาทุกพันธกิจของสถาบัน 

9 4 36  

รวมO 65 - 262 
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External Factors 
Weight   Rating Weighted  

Comments 
(OT100)  (1-5) Score 

ภัยคุกคาม(T=Threats)         

T1 มีการแขงขันสูงในการผลิตบัณฑิตพยาบาล 
การเปดหลักสูตรอบรมและการบริการวิชาการ
ท่ีคลายคลึงกันเพ่ิมข้ึน 

10 4 40  

T2 โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงประชากร
วัยเด็กลดลง ทําใหจํานวนผูเขาเรียนลดลง 

8 5 40  

T3 หนวยบริการขาดสภาพคลองทางการเงิน 
ทําใหไมสามารถสนับสนุนทุนใหนักศึกษา
ได 

9 4 36  

T4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(ปญหา 5 จังหวัดชายแดนภาคใตมีผลตอ
การตัดสินใจมาเรียนของนักศึกษา) 

8 4 32  

รวมT 35 - 148  

รวม OT 100 - 410 
   

จากผลการวิ เคราะหป จจัยเชิ งกลยุทธ ท้ั งปจจัยภายในองคกร (Intenal Strategic Factors 
Summary : IFAS) และปจจัยภายนอกองคกร (Extenal Strategic Factors Summary : EFAS)  วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา พบวามีคะแนนดังนี้ 
 - จุดแข็ง (S = Strenghtes)  เทากับ  303 
 - จุดออน (W = Weakness)  เทากับ  149 
 - โอกาส (O = Opportunities)  เทากับ  262 
 - ภัยคุกคาม (T = Threats)  เทากับ  148 
 ภาพแสดงผลการวิเคราะหปจจัยเชิงกลยุทธท้ังปจจัยภายในองคกร (Intenal Strategic Factors 
Summary : IFAS) และปจจัยภายนอกองคกร (Extenal Strategic Factors Summary : EFAS) วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 
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                       จากภาพจะเห็นไดพ้ืนท่ีสวนใหญอยูในจุดแข็ง (S = strengths) และโอกาส (O = Opportunities)    
ซ่ึงแสดงให เห็นวาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ควรดําเนินกลยุทธในลักษณะของการนํา
ความสามารถและขอดีขององคกรมาใช เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและการทํางานภายในองคกรดีข้ึน  
  

3.3  ทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ 
 จากผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกรท้ังภายในและภายนอก  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  
สงขลา  คณะพยาบาลศาสตร  สถาบันพระบรมราชชนก  พบวามีสภาพแวดลอมองคกรโดยสรุป  ดังนี้ 
  

จุดแข็ง  พบวามีจํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  มีกลยุทธชัดเจน บุคลากรและ

ผูบริหารมีความไวในการจัดการเชิงยุทธ  มีโครงสรางชัดเจนทําใหบริหารจัดการมีคุณภาพ  มีการแบงงานตาม

ความรับผิดชอบชัดเจน  อาจารยและบุคลากรมีประสบการณและเชี่ยวชาญ  ผูบริหารรับฟงความคิดเห็น

บุคลากรทุกระดับ  บุคลากรมีความรับผิดชอบสูง อาจารยมีความมุงม่ันในการทํางาน   มีงบประมาณเพียงพอ

มากพอในการผลิต/ขยายงานองคกร  มีสิ่งสนับสนุนท่ีเอ้ือตอการทํางาน  อาจารยและบุคลากรมีการปฏิบัติ

ตามคานิยมรวมขององคกร มีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียว  มีชมรมผูสูงอายุท่ีเขมแข็ง  บุคลากรเขาถึง

ชุมชนและมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน  และมีวารสารของวิทยาลัยในสังกัดท่ีเปนวารสารระดับชาติและ

ปรากฏในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center : TCI) 

 จุดออน  พบวาจํานวนอาจารย ป.เอก ยังไมตามเกณฑ  สัดสวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ     

ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน อาจารยยังมีทักษะการสอนท่ีเปนมืออาชีพยังไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

(PSF)  ระบบการสื่อสารในองคกรมีประสิทธิภาพไมเพียงพอ  ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการยังไม

ครอบคลุมและสามารถนํามาใชตัดสินใจไดทันทวงที  ผลงานผลิตตํารา  หนังสือและนวัตกรรมมีนอย  

ผลงานวิจัยท่ีไดรับการเผยแพรวารสารในระดับนานาชาติมีนอย  หลักสูตรท่ีตอบสนองพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ตอพยาบาลวิชาชีพยังมีนอย  อาจารยสวนใหญมีทักษะดานภาษาอังกฤษไมเปนไปตามเกณฑท่ี สบช. กําหนด 

(PBRI test) และระบบการเตรียมบุคลากรเขาสูตําแหนงตางๆ ยังไมชัดเจน 

 โอกาส พบวา มีนโยบายชาติ ประชาคมอาเซียน กระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานภายนอกมี             

ความตองการ บุคลากรดานสุขภาพเพ่ือตอบสนองตอระบบสุขภาพของประเทศ  มีแหลงทุนวิจัยมีมากข้ึน  วิชาชีพ

พยาบาลยังมีความตองการสูงในตลาดแรงงานท้ังในและตางประเทศ  สังคมพหุวัฒนธรรม/การเขาสูประชาคม

อาเซียนเกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ทําใหการเรียนการสอนและการวิจัยมีความหลากหลายมากข้ึน  

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสรางโอกาสในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการบริหารองคกร  และมีเครือขาย

กับสํานักวิชาการและหนวยงานอ่ืนๆของกระทรวงสาธารณสุขรวมท้ังสถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศ    

ทําใหเกิดโอกาสพัฒนาทุกพันธกิจของสถาบัน 

 ภัยคุกคาม   พบวา มีการแขงขันสูงในการผลิตบัณฑิตพยาบาลการเปดหลักสูตรอบรมและการบริการ

วิชาการท่ีคลายคลึงกันเพ่ิมข้ึน  โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงประชากรวัยเด็กลดลง ทําใหจํานวนผูเขาเรียน

ลดลง  หนวยบริการขาดสภาพคลองทางการเงิน ทําใหไมสามารถสนับสนุนทุนใหนักศึกษาได และความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (ปญหา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต  มีผลตอการตัดสินใจมาเรียนของนักศึกษา) 



 

 

 

วิทยาลัย จึงควรเรงพัฒนา ดังนี้  
 ๑. การจัดการศึกษาพยาบาลใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและใหบริการดวยหัวใจความเปน 
มนุษยเพ่ือสุขภาวะชุมชนท้ังกระบวนการและผลผลิตโดยเฉพาะสมรรถนะสูงดานผูสูงอายุ  มุงเนนการพัฒนา

กระบวนการ เรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียน   มีสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ สรางสรรคนวัตกรรม การใหบริการ
ดวยหัวใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน และพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะการจัดการ
เรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา  
 ๒. การสรางองคความรูและนวัตกรรมดานสุขภาพเพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน โดย
เรงรัดการผลิต เผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพในระดับชาติและ นานาชาติ 
เรงรัดการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือแสวงหาทุนจากภายนอก และพัฒนาความรวมมือการ ผลิตผล
งานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมรวมกับหนวยงานภายนอกท้ังในและตางประเทศ  
 ๓. พัฒนาการใหบริการวิชาการดวยการสานพลังของทุกภาคสวนเพ่ือสุขภาวะชุมชน ประเทศ และ 
อาเซียนอยางยั่งยืน โดยพัฒนาศูนยบริการวิชาการใหตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของ ประเทศ
และอาเซียน  
 ๔. พัฒนาสูการเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และอัตลักษณ
ของสถาบัน โดยยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารยใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติและอาเซียน ท้ังการเรง 
เพ่ิมสัดสวนตําแหนงทางวิชาการของอาจารยใหไดตามเกณฑท่ีองคกรวิชาชีพกําหนดและการเพ่ิมพูนทักษะ 
ความเชี่ยวชาญโดยใชจุดแข็งท่ีสถาบันฯ มุงเนนการบริหารจัดการองคกรโดยใชเกณฑการประกันคุณภาพ 
การศึกษาเปนแรงผลักดันใหมีพัฒนาการท่ีตอเนื่องและคุณภาพสูงข้ึนเปนลําดับ เสริมสรางความเขมแข็ง 
เครือขายความรวมมือทางวิชาการกับประเทศในแถบอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ พัฒนาระบบนิเวศนความเปน
อุดมศึกษาสีเขียว พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีของวิทยาลัย และสงเสริมความ 
ตระหนักและแสดงออกถึงจิตสํานึกของความเปนไทยของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา  
 ๕. ควรลงทุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล
และการดําเนินชีวิตวิถีใหม ( New  Normal  ) 
 ๖. สงเสริมการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที ่4 
ยุทธศาสตร 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ตอนท่ี 4 ยุทธศาสตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 
 

4.1  วิสัยทัศน 
 “เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนํา  ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงดาน
ผูสูงอายุ  เปนท่ียอมรับในระดับประเทศและอาเซียน” 
 
 

4.2  พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐ 
 2. วิจัยเพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูทางการพยาบาลศาสตรท่ีเก่ียวของ  เพ่ือประโยชนในการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ  สูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 3.  ใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยเนนความรวมมือกับชุมชน  เพ่ือสรางเสริมสุขภาวะชุมชน 
 4.  สงเสริมและทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 5.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสูองคกรสมรรถนะสูง 
 

4.3 ประเด็นยุทธศาสตร 
 ๑.การผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 
เพ่ือสุขภาวะชุมชน 
  ๒. การสรางองคความรูและนวัตกรรมดานสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน  
 ๓. การบริการวิชาการดวยการสานพลังของทุกภาคสวนเพ่ือสุขภาวะชุมชน ประเทศ และอาเซียน 
อยางยั่งยืน  
 ๔. การเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๕. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล  
 ๖. การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 
 
 

4.4  เปาประสงค 
 ๑.บัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการดูแลดวย 
หัวใจความเปนมนุษยและมีสมรรถนะดานการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอยางยั่งยืน  
 ๒.มีผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพสามารถนําไปใชประโยชน    
เพ่ือพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน  
 ๓. เปนศูนยกลางการบริการวิชาการท่ีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  
 ๔. เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีมีสมรรถนะสูงโดยใชหลักธรรมาภิบาล  
 ๕. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล  
 ๖. บุคลากรในองคกรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจและรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย 
 

 
 
 



 

 

 

4.5  กลยุทธ 
 ๑. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของประเทศและได
มาตรฐานสากล 

 ๒. พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมให ผูเรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพสมรรถนะดานภาษาอังกฤษ 
สรางสรรคนวัตกรรมการใหบริการดวยหัว ใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

 ๓. พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา 

 ๔. เรงรัดการผลิต เผยแพรผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพในระดับชาติและ 
นานาชาต ิ

 ๕. เรงรัดการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือแสวงหาทุนจากภายนอก 

 ๖. พัฒนาความรวมมือการผลิตผลงานวิจัยผลงานวิชาการและนวัตกรรมรวมกับหนวยงานภายนอกท้ัง 
ในและตางประเทศ 

 

 ๗. พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 

 ๘. ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารยใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติและอาเซียน 

 ๙. พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีของวิทยาลัย 

 ๑๐. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณของ 
สถาบัน 

 ๑๑. พัฒนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูใหตอบสนองการดําเนินงานตามพันธกิจ 

 ๑๒. สงเสริมความตระหนักและแสดงออกถึงจิตสํานึกของความเปนไทยของอาจารย บุคลากร และ 
นักศึกษา 



 

 

 

แผนท่ีทางยุทธศาสตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วสิยัทศัน :  เปนสถาบนัการศกึษาพยาบาลชัน้นาํ  ผลติบณัฑติพยาบาลทีม่คีณุภาพและมสีมรรถนะสงูดานผูสงูอาย ุเปนทีย่อมรบัในระดบัประเทศและอาเซยีน 

สากล 

กลยุทธท่ี9  พัฒนาการส่ือสารและการตลาดเพื่อ
สรางภาพลักษณท่ีดีของวิทยาลัย 

สากล 



 

 

 

วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ี สงขลา 
          ความสอดคลองของพันธกิจ ประเดน็ยุทธศาสตร และกลยุทธ 
 

 
 
 
  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยทุธ 

กลยุทธที่ ๑พัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาที่ตอบสนอง ความ
ตองการของ ระบบสุขภาพของ 
ประเทศและได มาตรฐานสากล 
กลยุทธที่ ๒ พัฒนากระบวนการ 
เรียนรูที่สงเสริมให ผูเรียนมี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะ
ดานภาษาอังกฤษสรางสรรค
นวัตกรรมการหบริการดวยหวั 
ใจความเปนมนุษยและการบริหาร
จัดการสุขภาวะชุมชน 
กลยุทธที่ ๓ พัฒนาอาจารยใหม ี
สมรรถนะการจัดการ เรียนการสอน
ที ่สงเสริมการเรียนรูของ นักศึกษา 

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

กลยุทธที่ 7  พัฒนาศูนยบริการ
วิ ชาการให ตอบสนองความ
ตองการของระบบสุขภาพของ
ประเทศและอาเซียน   

พนัธกจิ ผลติบณัฑติพยาบาลฯ วจิยัเพือ่สรางและพฒันา

องคความรูฯ 

ใหบรกิารทางวชิาการ 

แกสงัคมฯ 

สงเสรมิและทะนบุาํรงุ

ศลิปะและวฒันธรรมไทย 

บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาลสูองคกรฯ 

ประเดน็ 

ยทุธศาสตร 

1.การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
และใหบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย เพื่อสุขภาวะชุมชน 

 

2..  การสรางองคความรูและ
นวัตกรรมดานสุขภาพ เพือ่
พัฒนาสุขภาวะชุมชนและ
สังคมอาเซียน 

3.การพัฒนาการใหบริการ
วิชาการดวยการสานพลัง

ของทุกภาคสวนเพือ่      
สุขภาวะชุมชน ประเทศ
และอาเซียนอยางยั่งยืน 

“เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นนํา  ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูงดานผูสูงอายุ เปนทีย่อมรับในระดับประเทศและอาเซียน” 

 

วสิยัทศัน 

 

เปาประสงค 
2.  มีผลงานวิจยั  ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรมดานสุขภาพที่มีคุณภาพ
สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนา
สุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน 

 

 

3.  เปนศูนยกลางการบริหาร
วิชาการที่ไดรับการยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ 

 

1.บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐานสากลและมี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพบน
พื้นฐานการดูแลดวยหัวใจความ
เปนมนุษยและมีสมรรถนะดาน
การบริหารจัดการสุขภาวะ
ชุมชนอยางยั่งยืน 

 
กลยุทธที่ 8 ยกระดับความเชี่ยวชาญ
ของคณาจารยใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ และอาเซียน 
กลยุทธที่ 9 พัฒนาการส่ือสาร และ
การตลาดเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี  
ของวิทยาลัย 
กลยุทธที่ 10  พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะ
สูง ภายใตคานยิมรวมและอัตลักษณ 
ของสถาบัน 
กลยุทธที่  11  พัฒนาศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรูใหตอบสนอง
การดําเนินงานตามพันธกิจ 

 
 

4.การเปนองคกร 
สมรรถนะสูงภายใตการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 

5.การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลง
เรียน รู ให เอื้ อ ตอการ
เรียนรูในยุคดิจิทัล 

 

4.เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลที่มี

สมรรถนะสูงโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

5. การบริหารจัดการทีย่ึดหลักธรร
มาภิบาลมุงสูองคกรคุณธรรม 

 

 

กลยุทธที่ 12 สงเสริมความ
ตระหนักและแสดงออกถึง
จิตสํานึก ของอาจารย 
บุคลากรและนักศึกษา   

6.บุคลากรในองคกรและ
นักศึกษามีความภาคภูมิใจ
และรวมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญญาไทย 
 

 

6.การทะนุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความ 
เปนไทย 



 

 

 

ความสอดคลองยุทธศาสตรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา กับยุทธศาสตรของสถาบันพระบรมราชชนก และคณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2565-2569 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 
สถาบันพระบรมราชชนก 

ยุทธศาสตร 
วิทยาลัยพยาบาล 

บรมราชชนนี  สขลา 

1.  การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และใหบริการดวยหัวใจความ
เปนมนุษย เพื่อสุขภาวะชุมชน 

 

2..  การสรางองคความรูและ
นวัตกรรมดานสุขภาพ เพือ่
พัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคม
อาเซียน 

 

3.  การพัฒนาการใหบริการ
วิชาการดวยการสานพลังของทุก
ภาคสวนเพื่อสุขภาวะชุมชน 
ประเทศและอาเซียนอยางยั่งยืน 

 

6.การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย 

 

4.การเปนองคกร 
สมรรถนะสูงภายใตการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
5.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการเรียนรู
ในยุคดิจิทัล 

 
 

 

คณะพยาบาลศาสตร 
1.  การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และใหบริการหัวใจความเปน
มนุษยเพ่ือสุขภาวะชุมชน 
5.  การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และความเปนไทย 
 
 

2. การสรางองคความรูและ
นวัตกรรมดานสุขภาพเพ่ือพัฒนา
สุขภาวะของชุมชนและสังคม
อาเซียน 

3.  การพัฒนาการใหบริการ
วิชาการดวยการสานพลังของทุก
ภาคสวนเพ่ือสุขภาวะชุมชน  
ประเทศ และอาเซียนอยางยั่งยืน 

4.  การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหลงเรียนรูใหเอื้อ
ตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล 
6.  การเปนองคกรสมรรถนะ
สูงภายใตการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมภิบาล 

1.  การสรางกําลังคนดานสุขภาพท่ี
มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลสู
ชุมชน 

2. การสรางองคความรูและ
นวัตกรรมดานสุขภาพเพ่ือพัฒนา
สุขภาวะของชุมชนและสังคม
อาเซียน 

3.  การพัฒนาศูนยการเรียนรู
ระดบัสากล ดานบริการวิชาการ
และใหบริการทางการแพทยและ
สาธารณสุขเพ่ือสุขภาวะชุมชนและ
สังคมอาเซยีนท่ียั่งยืน 

4.  การเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
คุณภาพในการบริหารจดัการ
ภายใตหลักธรรมาภิบาล 



 
 

 

 
 

               
   4.6  ความเช่ือมโยงกลยุทธและตัวช้ีวัดการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรและเปาประสงค 

ประเด็นยุทธศาสตร 1.การผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและใหบริการดวยหัวใจความเปน
มนุษย เพ่ือสุขภาวะชุมชน 
เปาประสงค 
1.บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพไดมาตรฐานสากลและมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพบนพ้ืนฐานการดูแลดวยหัวใจความเปน
มนุษยและมีสมรรถนะดานการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนอยางยั่งยืน 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด Base 65 66 67 68 69 
กลยุทธ ท่ี ๑  พัฒนาหลักสูตร 
การศึ กษาท่ี ตอบสนองความ
ตองการของระบบสุขภาพของ 
ประเทศและไดมาตรฐานสากล 

1.1  จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการ
เห็นชอบจากสภาวิชาชีพและไดรับ
การอนุมติจากสภาสถาบันภายใน
เวลาท่ีกําหนด 

1 1 1 1 1 1 

1.2 ระดับความสําเร็จของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง
เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในยุค
ดิจิทัล 

N/A 5 5 5 5 5 

กลยุทธท่ี ๒ พัฒนากระบวนการ 
เรี ยนรู ท่ี ส งเสริ มให ผู เรี ยนมี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะ
ด านภาษาอั งกฤษสร างสรรค
นวั ตกรรมการให บริ การด วย      
หัวใจความเปนมนุษยและการ
บริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

2.1  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ท่ีมีผลการสอบภาษาอังกฤษผาน
ตามท่ีเกณฑ สบช.กําหนด     

N/A 100 100 100 100 100 

2.2  รอยละของนักศึกษามีผลงาน 
สรางสรรคนวัตกรรมท่ีไดรับรางวัล
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

N/A 2 2 2 3 3 

2.3  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมี
ผลการประเมินดานการบริการดวย 
หัวใจความเปนมนุษยในระดับดีมาก 

N/A 30 40 50 60 70 

2.4  รอยละของนักศึกษาแตละชั้น
ปมีสมรรถนะดานการดูแลผูสูงอายุ 
ตามเกณฑ 4 ดาน อยูในระดับดีข้ึนไป 

51.15 30 30 30 40 50 

2.5  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะการ
บริหารจัดการสุขภาวะชุมชนใน
ระดับดีมาก 

N/A 80 80 80 85 90 

2.6 รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
สอบรับใบประกอบวิชาชีพจากสภา
การพยาบาลภายใน 1 ป 

54.49 100 100 100 100 100 

กลยุทธท่ี ๓ พัฒนาอาจารยให
มีสมรรถนะการจัดการเรียน
การสอนท่ีสงเสริมการเรียนรู
ของนักศึกษา 

3.1  รอยละของอาจารยท่ีมี
สมรรถนะการจัดการเรียนการสอน
แบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 
(PSF) 

N/A 1 2 2 2 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 2. การสรางองคความรูและนวัตกรรมดานสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน 
เปาประสงค 
2. มีผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการและนวัตกรรมดานสุขภาพที่มีสุขภาพสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อพัฒนา
สุขภาพวะของชุมชนและสังคมอาเซียน 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด Base 65 66 67 68 69 
กล ยุทธ ท่ี  4   เร งรัดการผลิต  
เผยแพรผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ
และนวั ตกรรมท่ี มี คุ ณภาพใน
ระดับชาติและนานาชาต ิ

4.1  จํานวนผลงานวิจยัและผลงาน
วิชาการท่ีตีพิมพในวารสารระดับ
นานาชาต ิ

N/A 1 1 1 1 2 

4.2  จํานวนนวัตกรรมของอาจารยท่ี
ไดรับรางวัล  ระดับชาติหรืออาเซียน 

- 1 1 1 1 1 

4.3  รอยละของผลงานวิจัย ผลงาน 
วิชาการหรือนวัตกรรมท่ีนําไปใช
ประโยชนในการพัฒนาสุขภาวะของ
ชุมชนหรือสังคม อาเซียน 

N/A 1 1 1 2 2 

4.4  จํานวนผลงานวิจัยผลงาน
วิชาการและนวัตกรรมท่ีไดรับสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตร 

N/A 1 1 1 1 1 

4.5 จํานวนผลงานวิจัยผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมท่ีกระทรวงสาธารณสุข
นําไปใชในการกําหนดนโยบายหรือ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 

N/A - - - - 1 

กลยุทธท่ี5 เรงรัดการสรางเครือขาย
ความรวมมือเพ่ือแสวงหาทุน
จากภายนอก 
 

5. สัดสวนของเงินวิจัย 
ภายนอกตอทุนวิจัยภายใน 

N/A 20 : 
80 

25 : 
27 

30 : 
70 

35: 
65 

40: 
60 

กลยุทธท่ี6 พัฒนาความรวมมือ
การผลิตผลงานวิจัย  ผลงาน
วิชาการและนวัตกรรมรวมกับ
หนวยงานภายนอกท้ังในและ
ตางประเทศ 
 
 

6. จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมท่ีทํารวมกับ
มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานใน
ตางประเทศ 

N/A 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 4. การเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงค 
4. เปนสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีมีสมรรถนะสูงโดยใชหลักธรรมาภิบาล 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด Base 65 66 67 68 69 
กลยุทธท่ี 8 ยกระดับความ
เชี่ยวชาญของคณาจารยให
เปนท่ียอมรับในระดับชาติ
และอาเซียน 

8.1  รอยละของอาจารย ท่ีมี
ตําแหนงทางวิชาการ 

N/A 40 40 40 40 40 

8.3  จํานวนชั่วโมงตอปการศึกษาท่ี
อาจารยมีการเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติ
ในคลินิก(Faculty Practice) 
 

N/A 80 80 80 80 80 

8.4  จํานวนอาจารยประจําท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขา
ท่ีเปดการเรียนการสอน 

12.05 
(5: 

41.5 ) 

10 10 13 13 14 

กลยุทธท่ี 9  พัฒนาการ
สื่อสารและการตลาดเพ่ือ
สรางภาพลักษณท่ีดีของ
วิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 

9.3  ระดับความคิดเห็นของผูมี
สวนไดสวนเสียตอภาพลักษณ
ของวิทยาลัย 

ระดับ
ดี 

ด ี ด ี ดี ดี ดี 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 3. การพัฒนาการใหบริการวิชาการดวยการสานพลังของทุกภาคสวนเพ่ือสุขภาวะชุมชน
ประเทศและอาเซียนอยางย่ังยืน 
เปาประสงค 
3.เปนศูนยกลางการบริการวิชาการท่ีไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด Base 65 66 67 68 69 
กลยุทธท่ี 7. พัฒนา
ศูนยบริการวิชาการให
ตอบสนองความตองการของ
ระบบสุขภาพของประเทศ
และอาเซียน 

7.1 ระดับความสําเร็จของศูนย
ความเปนเลิศดานสงเสริม
สุขภาพผูสูงอาย ุ 

N/A 1 2 3 4 5 

7.2  จํานวนหลักสูตรฝกอบรม
ใหมท่ีไดมาตรฐานและ
ตอบสนองความตองการของ
ระบบสุขภาพระดับชาติหรือ
อาเซียน 

1 1 1 1 1 1 

7.3  จํานวนชุมชนเขมแข็งท่ี
มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชน
และผลลัพธท่ีตอบสนองและ
สรางประโยชนแกชุมชน สังคม 

1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด Base 65 66 67 68 69 

กลยุทธท่ี 10 พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการใหเปนองคกร
สมรรถนะสูงภายใต
คานิยมรวมและอัต
ลักษณของสถาบัน 

10.1  รอยละของการ
บริหารงบประมาณบรรลุ
เกณฑเปาหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

N/A ไมนอย
กวา

รอยละ 
95 

ไมนอย
กวา

รอยละ 
95 

ไมนอย
กวา

รอยละ 
95 

ไมนอย
กวา

รอยละ 
95 

ไมนอย
กวา

รอยละ 
95 

10.2  รอยละของบุคลากร
ท่ีมีผลการประเมินความสุข
ในการทํางานระดับดีข้ึนไป 

75 80 85 90 95 100 

10.3  คาคะแนนความ
โปรงใสขององคกร (ITA)  
อยูในระดับ AA 

ระดับ 
AA 

ระดับ 
AA 

ระดับ 
AA 

ระดับ 
AA 

ระดับ 
AA 

ระดับ 
AA 

10.4  ระดับคุณภาพ
หลักสูตร 

3.79 สกอ.
3.80 

สกอ.
3.82 

สกอ.
3.85 

สกอ.
3.88 

สกอ.
3.90 

10.5  ระดับคุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑ AUN-QA 

- - - AUN 
QA 3 

AUN 
QA 4 

AUN 
QA 5 

10.6 จํานวนปของการ
รับรองสถาบันจากสภาการ  
พยาบาล 

5 5 5 5 5 5 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล 
เปาประสงค 
๕. มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด Base 65 65 67 68 69 
กลยุทธท่ี 11 พัฒนา
ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลง
เรียนรูใหตอบสนอง
การดําเนินงานตาม
พันธกิจ 

11.1  วิทยาลัยมีโครงสราง
พ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศไดมาตรฐาน 

N/A 7 ดาน 7 ดาน 7 ดาน 7 ดาน 7 ดาน 

11.2  ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือใชในการ
ตัดสินใจของผูบริหาร 

N/A ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ประเด็นยุทธศาสตร 6. การทะนุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
เปาประสงค 
๖. บุคลากรในองคกรและนักศึกษามีความภาคภูมิใจและรวมสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด Base 65 66 67 68 69 
กลยุทธท่ี 12 สงเสริม
ความตระหนักและ
แสดงออกถึงจิตสํานึก  
ของความเปนไทยของ
อาจารย บุคลากร และ
นักศึกษา 

12.ระดับความตระหนัก
และการแสดงออกถึงจิต 
สํานึกของอาจารย บุคลากร
และนักศึกษาตอความเปน
ไทย การทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม  และการสงเสริม
ภูมิปญญาไทย  

N/A ดี ดี ดี ดี ดี 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที ่5   
แผนงาน/โครงการ เพื่อการขับเคลื่อนยทุธศาสตร 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 



 
 

 

 
 

 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการในการพัฒนาวิทยาลัยปงบประมาณ 2565- 2569 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การผลิตบัณฑิตพยาบาลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและใหบริการดวยหัวใจความ เปนมนุษย เพ่ือสุขภาวะชุมชน 

 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ขอมูล
พื้นฐาน 

คาเปาหมาย 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณ (หนวย : ลานบาท) 
ผูรับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 65 66 67 68 69 
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
หลักสูตรทีไ่ดรับการ
เห็นชอบจากสภา
วิชาชีพและไดรับ
การอนุมัติจากสภา
สถาบันภายในเวลา
ที่กําหนด 
 
 

1 1 1 1 1 1 แผน 
การผลติ
บัณฑิต 

 

1.  โครงการ
ประชุมเตรียม
ความพรอมการ
พัฒนาหลักสูตร
เพื่อรับความ
เห็นชอบจากสภา
วิชาชีพและสภา
สถาบนั 

111,795 117,300 123,100 129,200 135,600 กลุมวิชาการ 

1.2  ระดบัความ 
สําเร็จของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหลงเรียนรูที่
เอ้ือตอการเรียนรูใน
ยุคดิจิทัล 
 
 
 

N/A 5 5 5 5 5 2. โครงการพัฒนา 
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูและการ
จัดการเรียนการสอน
ในยุคดิจิทลั 
 
 
 
 
 
 
 
 

420,000 430,000 440,000 450,000 460,000 กลุม
อํานวยการ 



 
 

 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ขอมูล
พื้นฐาน 

คาเปาหมาย 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

65 66 67 68 69 65 66 67 68 69 
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 

๒.๑ รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษาที่
มีผลการสอบภาษา 
อังกฤษผานตามที่
เกณฑ สบช.กําหนด 

N/A 100 100 100 100 100 แผน 
การผลติ
บัณฑิต 

3.โครงการอบรมเชงิ
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาสู
มาตรฐาน CEFR 

63,780 66,900 70,200 73,700 77,300 กลุมวิชาการ 

๒.๒ รอยละของ
นักศึกษามผีลงาน 
สรางสรรค
นวัตกรรมทีไ่ดรับ
รางวลัในระดบัชาติ
หรือนานาชาต ิ

N/A 2 2 2 3 3 4.  โครงการการ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาดานการ
ผลิตผลงาน
สรางสรรคและ
นวัตกรรม 

97,750 100,600 103,600 106,700 109,900 กลุมวิชาการ 
กลุมงาน
พัฒนา

นักศึกษา) 

๒.๓ รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษาที่
มีผลการประเมินดาน
การบริการดวยหัวใจ 
ความเปนมนุษยใน
ระดับดีมาก 

N/A 70 80 90 95 100 5.  โครงการพฒันา
สมรรถนะบัณฑิตสู
ความโดดเดนดาน
การดูแลผูสูงอายุและ
การบริการดวยหัวใจ 
ความเปนมนุษย 

30,750 30,750 30,750 30,750 30,750 กลุมวิชาการ 
กลุมงาน
พัฒนา

นักศึกษา) 

2. 4  รอยละของ
นักศึกษาแตละชั้น
ปมีสมรรถนะดาน
การดูแลผูสูงอายุ
ตามเกณฑ 4 ดาน 
อยูในระดับดีข้ึนไป 
 

51.15 30 30 30 40 50        



 
 

 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ขอมูล
พื้นฐาน 

คาเปาหมาย 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
65 66 67 68 69 65 66 67 68 69 

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) 

๒.5 รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษาที่
มีผลการประเมิน
สมรรถนะการ
บริหารจัดการสุข
ภาวะชุมชนในระดับ
ดีมาก 

N/A 80 80 80 85 90 แผน 
การผลติ
บัณฑิต 

6.  โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
พัฒนานักศึกษาใหมี
สมรรถนะการจัดการ 
สุขภาพชุมชน 

52,480 55,100 60,300 63,300 66,400 กลุมวิชาการ 

2.6 รอยละของ
ผูสําเร็จการศึกษา
สอบรับใบประกอบ
วิชาชีพจากสภาการ
พยาบาลภายใน 1 
ป 

5.54 100 100 100 100 100 7.โครงการพัฒนา
คุณภาพบณัฑติ 

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

๓.พัฒนา
อาจารยใหม ี
สมรรถนะการ
จัดการเรียน
การสอนที่
สงเสริมการ
เรียนรูของ
นักศึกษา 

๓.๑ รอยละของ
อาจารยที่มี
สมรรถนะการ
จัดการเรียนการ
สอน แบบมืออาชพี
ตามมาตรฐานสากล 
(PSF)  
 

N/A 1 2 2 2 2 8.  โครงการการ
พัฒนาสมรรถนะ
อาจารยใหมีความ
เชี่ยวชาญดานการ
จัดการเรียนการสอน
แบบมืออาชีพ 
(TPSF) 

27,274 38,718 34,900 35,947 37,025 กลุมวิชาการ
และกลุม

อํานวยการ 
(กลุมงาน
ทรัพยากร
บุคคล) 



 
 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการในการพัฒนาวิทยาลัยปงบประมาณ 2565-2569 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การสรางองคความรูและนวตักรรมดานสุขภาพ เพื่อพฒันาสุขภาวะชุมชนและสังคมอาเซียน 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ขอมูล
พื้นฐาน 

คาเปาหมาย 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณ ผูรับ 
ผิดชอบ 65 66 67 68 69 65 66 67 68 69 

2. มีผลงาน 
วิจัย ผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมดาน
สุขภาพที่มี
คุณภาพ
สามารถนาํไป 
ใชประโยชน
เพื่อพัฒนาสุข
ภาวะของ
ชุมชนและ
สังคมอาเซยีน 

๔. เรงรัดการ
ผลิต เผยแพร
ผลงานวิจัย 
ผลงานวชิาการ
และนวัตกรรม 
ที่มีคุณภาพ 
ในระดบัชาติ
และนานาชาต ิ

๔.๑. จํานวน
ผลงาน วิจัยและ
ผลงานวชิาการที่
ตีพิมพในวารสาร
ระดับนานาชาต ิ

N/A 1 1 1 1 2 แผนงาน
พัฒนางาน 
วิจัยและ 
นวตกรรม 

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

455,180 455,180 555,180 555,180 455,180 กลุมงาน 
วิจัยและ
วารสาร 

 

๔.๒. จํานวน
นวัตกรรมของ
อาจารยที่ไดรับ 
รางวัลระดบัชาติ
หรืออาเซียน 

- 1 1 1 1 1      

๔.๓. รอยละของ
ผลงานวิจัย 
ผลงาน วิชาการ
หรือนวัตกรรมที่
นําไปใชประโยชน 
 ในการพฒันาสุข
ภาวะของชุมชน
หรือสังคม 
อาเซียน 
 

N/A 1 1 1 2 2      



 
 

 

 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ขอมูล
พื้นฐาน 

คาเปาหมาย 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณ ผูรับ 
ผิดชอบ 

65 66 67 68 69 65 66 67 68 69 

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

๔. เรงรัด
การผลติ 
เผยแพร
ผลงานวิจัย 
ผลงาน
วิชาการและ 
นวัตกรรมที่
มีคุณภาพ
ในระดบั 
ชาติและ
นานาชาต ิ
(ตอ) 

๔.๔ จํานวน
ผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการ
และนวัตกรรมที่
ไดรับสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตร 

N/A 1 1 1 1 1 แผนงาน
พัฒนางาน 
วิจัยและ 
นวัตกรรม 
(ตอ) 

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

     กลุมงาน 
วิจัยและ
วารสาร 

 

๔.๕ จํานวน
ผลงานวิจัยผลงาน 
วิชาการและ
นวัตกรรมที ่
กระทรวงสาธารณสุข 
นําไปใชในการ
กําหนดนโยบาย
หรือพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 
 
 
 
 
 

N/A - - - - 1      



 
 

 

 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ขอมูล
พื้นฐาน 

คาเปาหมาย 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณ ผูรับ 
ผิดชอบ 

 65 66 67 68 69 65 66 67 68 69 

2.มีผลงาน 
วิจัย ผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรมดาน
สุขภาพที่มี
คุณภาพ
สามารถนาํไปใช
ประโยชนเพื่อ 
พัฒนาสุขภาวะ
ของชุมชนและ
สังคมอาเซยีน 
(ตอ) 
 
 

๕. เรงรัด
การสราง
เครือขาย
ความรวมมือ 
เพื่อแสวงหา
ทุนจาก
ภายนอก 

๕.1 สัดสวนของ
เงินวิจัยภายนอก
ตอทุนวิจัย 
ภายใน 
 

N/A 20 : 
80 

25 : 
75 

30 : 
70 

35 :  
65 

40 : 
60 

แผนงาน
พัฒนางาน 
วิจัยและ 
นวัตกรรม 
(ตอ) 

10. โครงการ
พัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยภายใต
เครือขายความ
รวมมือการวิจัย
ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

107,880 107,880 107,880 1 0 7 ,8 8 0  107,880 กลุมงาน 
วิจัยและ
วารสาร 

 

๖. พัฒนา
ความรวมมือ
การผลติผล
งานวิจัย 
ผลงาน
วิชาการและ
นวัตกรรม
รวมกับ
หนวยงาน 
ภายนอกทั้ง 
ในและ
ตางประเทศ 
 

๖.1 จํานวน
ผลงานวิจัย 
ผลงานวชิาการ 
และนวัตกรรมที่
ทํารวมกับ
มหาวิทยาลยั 
หรือหนวยงาน
ในตางประเทศ 

N/A 1 1 1 1 1       

 
 



 
 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการในการพัฒนาวิทยาลัยปงบประมาณ 2565-2569 

ประเด็นยุทธศาสตร 3. การพัฒนาการใหบริการวิชาการดวยการสานพลังของทุกภาคสวนเพ่ือสุขภาวะชุมชนประเทศและอาเซียนอยางย่ังยืน 
 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ขอมูล
พ้ืนฐาน 

คาเปาหมาย 
แผนงาน โครงการ 

งบประมาณ ผูรับ 
ผิดชอบ 65 66 67 68 69 65 66 67 68 69 

๓. เปนศูนย 
กลางการ
บริการวิชาการ 
ที่ไดรับการ
ยอมรับระดบั 
ชาติและ
นานาชาต ิ

๗. พัฒนา
ศูนยบริการ 
วิชาการให
ตอบสนองความ
ตองการของ
ระบบสุขภาพของ 
ประเทศและ
อาเซียน 

๗.๑ ระดับความ 
สําเร็จของศูนยความ
เปนเลิศดานสงเสริม
สุขภาพผูสูงอาย ุ

N/A 1 2 3 4 5 แผนงาน
บริการวิชาการ
เพื่อสรางความ
เขมแข็ง 
ของชุมชน 

11. โครงการ
พัฒนาศูนยความ
เปนเลิศทางดาน
การสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ  

350,000 367,500 385,800 405,000 425,200 กลุมงาน
บริการ
วิชาการ
และศูนย
ศึกษา 
 
 

๗.๒ จํานวน
หลักสูตรฝกอบรม 
ใหมที่ไดมาตรฐาน
และตอบสนอง
ความตองการระบบ
สุขภาพของระดับชาติ
หรืออาเซียน 

1 1 1 1 1 1 

๗.๓ จํานวนชุมขน
เขมแข็งที่มุงเนนการ
มีสวนรวมของชุมชน
และผลลัพธทีต่อบ 
สนองและสราง
ประโยชนแกชมุชน
สังคม 
 
 

1 1 1 1 1 1 12. โครงการสราง
ความเขมแข็งดาน
การดูแลตนเอง
ของผูสูงอายุโรค
เร้ือรังในชุมชนโดย
การมีสวนรวมของ
ชุมชน 

23,300 24,400 25,600 26,800 28,100 กลุมงาน
บริการ
วิชาการ
และศูนย
ศึกษา 
 

 



 
 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการในการพัฒนาวิทยาลัยปงบประมาณ 2565-2569 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 4. การเปนองคกรสมรรถนะสงูภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ขอมูล
พื้นฐาน 

คาเปาหมาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผูรับ 
ผิดชอบ 65 66 67 68 69 65 66 67 68 69 

๔. เปนสถาบัน 
การศึกษา
พยาบาลที่มี
สมรรถนะสูง
โดยใชหลัก 
ธรรมาภิบาล 

๘.  ยกระดบั
ความเชีย่วชาญ
ของคณาจารยให
เปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและ
อาเซียน 

๘.๑. รอยละของ
อาจารยที่มี
ตําแหนงทาง
วิชาการ 

N/A 40 40 40 40 40 แผนงาน
บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล 

13.  โครงการ
สงเสริมเสนทาง
ความกาวหนา
ทางวิชาการ 
วิชาชีพ ของ
อาจารย 

1,280 1,340 1,460 1,530 1,600 กลุม
อํานวยการ
(กลุมงาน
ทรัพยากร
บุคคล) 

และกลุม
วิชาการ 

๘.๒. จํานวน
ชั่วโมงตอปการ 
ศึกษาที่อาจารยมี
การเพิ่มพูนทักษะ
ปฏิบัติในคลนิิก 
(Faculty Practice)  

N/A 10 10 15 15 15 

๘.๓. จํานวน
อาจารยประจําที่
มีคุณวุฒิปริญญา
เอกตรงตามสาขา
ที่เปดการเรียน
การสอน 
 
 
 
 
 

12.05 
(5:41.5) 

10 10 13 13 14 



 
 

 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ขอมูล
พื้นฐาน 

คาเปาหมาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผูรับ 
ผิดชอบ 65 66 67 68 69 65 66 67 68 69 

๔. เปนสถาบัน 
การศึกษา
พยาบาลที่มี
สมรรถนะสูง
โดยใชหลัก 
ธรรมาภิบาล 
(ตอ) 

๙. พัฒนาการ
สื่อสาร และ
การตลาดเพื่อ 
สรางภาพลักษณ
ที่ดีของวิทยาลยั 

๙.1ระดับความ
คิดเห็นของผูมี
สวนไดสวนเสียตอ
ภาพลักษณ 
ของวิทยาลัย 

ระดับด ี ดี ดี ดี ดี ดี แผนงาน
บริหารจัดการ
องคกรเพื่อ 
ความเปนเลิศ 

14.  โครงการ
ประชาสัมพนัธ 
เชิงรุกเพื่อสงเสริม
ภาพลักษณที่ดีของ
องคกร 

35,000 36,000 37,000 38,000 39,000 กลุม
อํานวยการ 

๑๐. พัฒนา
ระบบการ 
บริหารจัดการให
เปนองคกร
สมรรถนะสูง
ภายใตคานิยม
รวมและ 
อัตลักษณของ 
สถาบัน 

10.1 รอยละของ
การบริหาร
งบประมาณบรรลุ
เกณฑเปาหมาย
ตามมติคณะ 
รัฐมนตรี 

N/A ไมนอย
กวา

รอยละ 
95 

ไม
นอย
กวา
รอย
ละ 
95 

ไม
นอย
กวา
รอย
ละ 
95 

ไม
นอย
กวา
รอย
ละ 
95 

ไม
นอย
กวา
รอย
ละ 
95 

แผนงาน
บริหารองคกร
ตามหลักธรรมา 
ภิบาลสูองคกร
สมรรถนะสูง 

15.โครงการ
พัฒนาคุณภาพ
การบริหาร
องคกรสูองคกร
สมรรถนะสูง
ภายใตหลัก 
ธรรมาภิบาล 
คานิยมรวม  
และอัตลักษณ
ของสถาบัน 

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

10.2 รอยละ
บุคลากรที่มี
ความสุขในการ
ทํางานเพิ่มข้ึน 

 80 85 90 95 100 

10.3  คาคะแนน
ความโปรงใสของ
องคกร (ITA)   
อยูในระดบั AA 
 
 
 
 
  

 ระดับ 
AA 

ระดบั 
AA 

ระดับ 
AA 

ระดับ 
AA 

ระดับ 
AA 



 
 

 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ขอมูล
พื้นฐาน 

คาเปาหมาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผูรับ 
ผิดชอบ 65 66 67 68 69 65 66 67 68 69 

๔. เปนสถาบัน 
การศึกษา
พยาบาลที่มี
สมรรถนะสูง
โดยใชหลัก 
ธรรมาภิบาล 
(ตอ) 

๑๐. พัฒนา
ระบบการ 
บริหารจัดการให
เปนองคกร
สมรรถนะสูง
ภายใตคานิยม
รวมและ 
อัตลักษณของ 
สถาบัน (ตอ) 

10.4  ระดบั
คุณภาพหลักสูตร  

3.79 สกอ. 
3.80 

สกอ. 
3.82 

สกอ. 
3.85 

สกอ. 
3.88 

สกอ. 
3.90 

แผนงานบริหาร
องคกรตามหลัก
ธรรมาภิบาลสู
องคกรสมรรถนะ
สูง 

16.โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพการ
บริหารการศึกษา 
สูความเปนเลิศ 

168,100 170,000 180,000 190,000 200,000 กลุม
วิชาการ 

10.5  ระดบั
คุณภาพหลักสูตร
ตามเกณฑAUNQA 

 - - AUN
QA 
3 

AUN
QA 
4 

AUN
QA 
5 

10.6  จํานวนป
ของการรับรอง
สถาบันจากสภา
การพยาบาล 

5 5 5 5 5 5      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการในการพัฒนาวิทยาลัยปงบประมาณ 2565-2569 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 5. การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและแหลงเรียนรูใหเอ้ือตอการเรียนรูในยุคดจิิทัล 

 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ขอมูล
พื้นฐาน 

คาเปาหมาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผูรับ 
ผิดชอบ 65 66 67 68 69 65 66 67 68 69 

๕. มีระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และแหลง
เรียนรูที่เอ้ือ
ตอการเรียนรู
ในยุคดิจิทลั 

๑๑. พัฒนา
ศูนย เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหลงเรียนรูให 
ตอบสนองการ
ดําเนนิงาน 
ตามพนัธกิจ 

๑๑.๑.วิทยาลัยมี
โครงสรางพืน้ฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศได
มาตรฐาน  

N/A 7 
ดาน 

7 
ดาน 

7 
ดาน 

7 
ดาน 

7 
ดาน 

แผนงาน 
พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การตัดสนิใจ 

17. โครงการ
พัฒนา
ประสทิธิภาพ 
ของระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารและ
การตัดสนิใจ 

52,900 52,900 54,000 55,000 56,000 กลุม 
อํานวยการ 

๑๑.๒.ระดับความ 
สําเร็จของการพัฒนา 
ระบบสารสนเทศเพื่อใช
ในการตัดสนิใจของ
ผูบริหาร 

N/A ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ โครงการในการพัฒนาวิทยาลัยปงบประมาณ 2565-2569 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร 6. การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
 

เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัด ขอมูล
พ้ืนฐาน 

คาเปาหมาย แผนงาน โครงการ งบประมาณ ผูรับ 
ผิดชอบ 65 66 67 68 69 65 66 67 68 69 

๖. บุคลากรใน
องคกรและ
นักศึกษามีความ
ภาคภูมิใจและ
รวมสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม
และภูมิปญญา
ไทย 
 
 

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

๑๒. ระดับความ
ตระหนักและการ
แสดงออกถึง
จิตสํานึกของ
อาจารยบุคลากร
และนักศึกษาตอ
ความเปนไทย การ
ทํานบุาํรุงศิลปะ 
วัฒนธรรมและการ
สงเสริมภูมิปญญา
ไทย 
 

N/A ดี ดี ดี ดี ดี แผนงาน
สงเสริม 
ทํานบุาํรุง
ศิลปวัฒนธรรม
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม
และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

18. โครงการ
สงเสริมความ
ตระหนักและ
จิตสํานึกของ
ความเปนไทย
และการทํานุ 
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญา 

25,350 25,350 25,350 25,350 25,350 กลุมงาน
พัฒนา
นักศึกษา 

 



 
 

 

 
การแปลงแผนงานโครงการเพ่ือขับเคลื่อนยทุธศาสตรสูการปฏิบัต ิ

 
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการประชุมเตรียมความพรอมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือรับความเห็นชอบจากสภาวชิาชีพและสภาสถาบัน 

2. โครงการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 
 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาสูมาตรฐาน CEFR 

4. โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานการผลิตผลงานสรางสรรคและนวัตกรรม 
 

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตสูความโดดเดนดานการดูแลผูสูงอายุและการบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย 
 

6. โครงการการพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชน 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

8. โครงการการพัฒนาสมรรถนะอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพ (TPSF) 

9. โครงการผลิตผลงานวิจัยหรือนวตักรรมมุงสูการนําไปใชประโยชนและตอบสนองยุทธศาสตรชาติหรือเพ่ือการพัฒนา
องคกรสุขภาวะชุมชนและสังคม 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยภายใตเครือขายความรวมมือการวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

11. โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศทางดานการสงเสริมสุขภาพผูสูงอาย ุ

12. โครงการสรางความเขมแข็งดานการดูแลตนเองของผูสูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

13. โครงการสงเสริมเสนทางความกาวหนาทางวิชาการ วชิาชีพ ของอาจารย 

14. โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสงเสริมภาพลักษณท่ีดีขององคกร 

15. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารองคกรสูองคกรสมรรถนะสูงภายใตหลักธรรมาภิบาล คานิยมรวม และ 
อัตลักษณของสถาบัน 

16. โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ 

17. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

18. โครงการสงเสริมความตระหนักและจิตสํานึกของความเปนไทยและการทํานุ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่6 
รายละเอียดตัวชีว้ัดกลยทุธ  

(KPI Template) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
รายละเอียดตัวช้ีวัดกลยุทธ (KPI Template) 

 

กลยุทธท่ี ๑ : พัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของประเทศและไดมาตรฐานสากล 

       ๑.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๑.๑ : จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการเห็นชอบจากสภาวิชาชีพและไดรับการอนุมัติจาก       

สภาสถาบันภายในเวลาท่ีกําหนด 

       ๑.๒ หนวยวัด :  จํานวนหลักสูตร 

       ๑.๓ คําอธิบาย :  หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรท่ีไดรับการเห็นชอบจากสภาวิชาชีพ ไดรับการรับรองและอนุมัติ 

จากสภาสถาบันภายในเวลาท่ีกําหนด 

       ๑.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี 

       ๑.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 
 

 
ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการ 
เห็นชอบจากสภาวิชาชีพและ 
ไดรับการอนุมัติจากสภา 
สถาบันภายในเวลาท่ีกําหนด 

1 1 1 1 1 1 

 

 ๑.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 

       ๑.๗ วิธีการประเมินผล : สํารวจ รวบรวม สรุปขอมูลในวงรอบแตละป 

       ๑.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการสํารวจหลักสูตรตางๆ ในวงรอบแตละปการศึกษา 

       ๑.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมวิชาการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๑ : พัฒนาหลักสูตรการศึกษาท่ีตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของประเทศและไดมาตรฐานสากล 

๑.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๑.2 : ระดับความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ี

เอ้ือตอการเรียนรูในยุคดิจิทัล 

๑.๒ หนวยวัด : ระดับความสําเร็จ 

๑.๓ คําอธิบาย : ระดับความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรูในยุคดิจิทัล 

๑.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี 

๑.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวชี้วัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวชี้วัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตวัช้ีวัดตามปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1.2 ระดับความสําเร็จของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลง

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในยุค

ดิจิทัล 

N/A 5 5 5 5 5 

 

๑.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจากผูรับบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการ

จัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 

๑.๗ วิธีการประเมินผล :  ประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูทุก 6 เดือน 

๑.๘ เอกสารสนับสนุน : 1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผูรับบริการตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

ทุก 6 เดือน 

๑.๙  ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  กลุมอํานวยการ 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๒ : พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ  

สรางสรรคนวัตกรรมการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

๒.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๒.๑ : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการสอบภาษาอังกฤษผานตามท่ีเกณฑ 
สบช.กําหนด 

๒.๒ หนวยวัด :  รอยละ 
๒.๓ คําอธิบาย : ผลการสอบภาษาอังกฤษ ตลอดหลักสูตรของผูสําเร็จการศึกษาระดับคะแนนไมนอยกวา 

41 คะแนน 
๒.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี 
 
๒.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 
ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษา
ท่ีมีผลการสอบภาษาอังกฤษ
ผานตามท่ีเกณฑ สบช.กําหนด 

N/A 100 100     100 100 10๐ 

๒.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานสรุป 
๒.๗ วิธีการประเมินผล :  รวบรวม สรุปขอมูลการสอบภาษาอังกฤษระดับผลการสอบภาษาอังกฤษ 

ระดับ Upper intermediate ข้ึนไป  
๒.๘ เอกสารสนับสนุน : หนังสือ/เอกสาร เก่ียวกับขอมูลของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการสอบภาษา 

อังกฤษ 
2.9 ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  กลุมวิชาการ 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๒ : พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ สรางสรรค

นวัตกรรมการใหบริการดวยหัวใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

๒.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๒.๒ : รอยละของนักศึกษามีผลงานสรางสรรคนวัตกรรมท่ีไดรับรางวัลใน 

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

๒.๒ หนวยวัด :  รอยละ 

๒.๓ คําอธิบาย : ผลงานสรางสรรคนวัตกรรม หมายถึง นักศึกษามีผลงาน สิ่งประดิษฐคิดคนข้ึน ใหมหรือ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซ่ึงอาจเปนเทคโนโลย ีความคิด หรือผลิตภัณฑ เปนตน 

๒.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : 

จํานวนนักศึกษามีผลงานสรางสรรคนวัตกรรมท่ีไดรับรางวัลในระดับระดับชาติหรือนานาชาต ิX ๑๐๐ 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด  

๒.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

รอยละของนักศึกษามีผลงาน 

สรางสรรคนวัตกรรมท่ีไดรับรางวัล

ในระดับระดับชาติหรือนานาชาต ิ

N/A 2 2 ๒ ๓ ๓ 

 

๒.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : รายงานสรุปผลจํานวนนักศึกษามีผลงานสรางสรรค 

นวัตกรรมท่ีไดรับรางวัลในระดับระดับชาติหรือนานาชาติ 

๒.๗ วิธีการประเมินผล : 

- รวบรวมสรุปขอมูลนักศึกษามีผลงานสรางสรรคนวัตกรรมท่ีไดรับรางวัลในระดับระดับชาติ หรือ

นานาชาติ ของวิทยาลัย 

- คํานวณคารอยละนักศึกษามีผลงานสรางสรรคนวัตกรรมท่ีไดรับรางวัลในระดับระดับชาติ หรือนานาชาติ 

ตามสูตรหรือวิธีคํานวณท่ีกําหนด 

๒.๘ เอกสารสนับสนุน : หนังสือหรือเอกสาร เก่ียวกับขอมูลของนักศึกษามีผลงานสรางสรรค นวัตกรรมท่ี

ไดรับรางวัลในระดับระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.9 ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมวิชาการและกลุมงานพัฒนานักศึกษา 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๒ : พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ สรางสรรค
นวัตกรรมการใหบริการดวยหวัใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

๒.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๒.๓ :  รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินดานการบริการดวย       
หัวใจความเปนมนษุยในระดับดีมาก 

๒.๒ หนวยวัด :  รอยละ 
๒.๓ คําอธิบาย : การใหบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษย หมายถึง การใหบริการท่ีเปนมิตร        

มีความรักเมตตาใสใจในปญหาและความทุกขของผูรับบริการและผูเก่ียวของ ใหบริการตามปญหาและความตองการของ
ผูรับบริการท่ีเปนจริง โดยรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการเปนหลัก ประกอบดวย จิตบริการ (S=Service Mind) การคิด
เชิงวิเคราะห (A=Analytical Thinking) การใหผูรับบริการมีสวนรวม (P=Participation) 

 

๒.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : 

 

๒.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 
 

 
ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผล 
การประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 
ดานการบริการดวยหัวใจความเปน 
มนุษยในระดับดีมาก  
 

N/A 70 80 90 95 100 

 

๒.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : 
๑) แบบประเมินอัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณท่ีกําหนดไวของวิทยาลัย  
๒) ผลการประเมินอัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณท่ีกําหนดไวของวิทยาลัย 

๒.๗ วิธีการประเมินผล : การคํานวณคารอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพ ผูสําเร็จ
การศึกษาดานการบริการสุขภาพดวยหัวใจความเปนมนุษยระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย มากกวาหรือเทากับ 
๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

๒.๘ เอกสารสนับสนุน : เอกสารสรุปผลการประเมินอัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ ท่ี
กําหนดไวของวิทยาลัย 

๒.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมวิชาการและกลุมงานพัฒนานักศึกษา 
 

 

 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพผูสําเรจ็การศึกษาดานการบริการสุขภาพ 
ดวยหัวใจความเปนมนุษยระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

 
X ๑๐๐ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินฯ ท้ังหมด 
 

 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๒ : พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ สรางสรรค

นวัตกรรมการใหบริการดวยหวัใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

๒.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๒.๔ : รอยละของนักศึกษาแตละชั้นปมีสมรรถนะดานการดูแลผูสูงอายุตามเกณฑ 

4 ดาน อยูในระดับดีข้ึนไป 

๒.๒ หนวยวัด :  รอยละ 

๒.๓ คําอธิบาย : สมรรถนะดานการดูแลผูสูงอายุตามเกณฑ 4 ดาน  หมายถึง พยาบาลท่ีผานระบบ 
การศึกษาของสถาบัน มีความสามารถประยุกตใชทักษะ ความรู ทัศนคติ การตัดสินใจ และมีพฤติกรรมการปฏิบัติการ
พยาบาลแกผูสูงอายุ โดยมีสมรรถนะครอบคลุมท้ัง 4 ดานไดแก 

1. สมรรถนะการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 
2. สมรรถนะดานการใชหลักฐานเชิงประจักษ 
3. สมรรถนะดานการเสริมสรางพลังอํานาจและคุณภาพการดูแล 
4. สมรรถนะดานจริยธรรม 

๒.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : 
 

จํานวนนักศึกษาแตละชั้นปมีสมรรถนะดานการดูแลผูสูงอายุตามเกณฑ 4 ดาน  x 100 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

 

 
 

๒.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

   รอยละของนักศึกษาแตละชั้นป   

มีสมรรถนะดานการดูแลผูสูงอายุ

ตามเกณฑ 4 ดาน อยูในระดับดี

ข้ึนไป 

51.15 30 30 30 40 50 

๒.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : 

     แบบประเมินสมรรถนะดานการดูแลผูสูงอายุ 

๒.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมขอมูลการประเมินสมรรถนะดานการดูแลผูสูงอายุ 

๒.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการประเมินสมรรถนะดานดูแลผูสูงอายุ 

  2.9  ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมวิชาการ 

 
  

 

 

 

 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๒ : พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ สรางสรรค

นวัตกรรมการใหบริการดวยหวัใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

๒.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๒.5 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะการบรหิารจัดการ       

สุขภาวะชุนชนในระดับดีมาก 

๒.๒ หนวยวัด :  รอยละ 

๒.๓ คําอธิบาย : การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน หมายถึง การวางแผน การดูแลและจัดการ สุขภาพใน

ชุมชนโดยบูรณาการการทํางานรวมกันจากทุกภาคสวน และใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือเสริมสรางสุข

ภาวะของชุมชนใหเกิดความเขมแข็งและมีศักยภาพในการดูแลตนเอง 

๒.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : 
 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

 

X ๑๐๐ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการท้ังหมด  
 

๒.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีมี 

ผลการประเมินสมรรถนะการ 

บริหารจัดการสุขภาวะชุมชนใน 

ระดับดีมาก  

N/A 80 80 80 85 90 

๒.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : 

๑) แบบประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนของผูสําเร็จการศึกษาท่ีกําหนดไว 

ของวิทยาลัยพยาบาล 

๒) ผลการประเมินสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนของผูสําเร็จการศึกษาท่ีกําหนดไว 

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  ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมวิชาการ  

 

 
  



 
 

 

กลยุทธท่ี ๒ : พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ สมรรถนะดานภาษาอังกฤษ สรางสรรค

นวัตกรรมการใหบริการดวยหวัใจความเปนมนุษยและการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน 

๒.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๒.6 : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาสอบรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการ

พยาบาลภายใน 1 ป 

๒.๒ หนวยวัด :  รอยละ 

๒.๓ คําอธิบาย : ผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ  มีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพได 

จะตองผานการสอบวัดความรูตางๆ  ตามท่ีสภาการพยาบาลกําหนดกอน  จึงจะไดรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ 

๒.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :   

จํานวนผูสอบรับใบประกอบวิชาชีพสภาการพยาบาลผาน  x 100 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 

 

 
 

๒.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

รอยละของผูสําเร็จการศึกษาสอบ

รับใบประกอบวิชาชีพจากสภา 

การพยาบาลภายใน 1 ป 

 

5.54 100 100 100 100 100 

๒.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล :  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา  และจํานวนผูสอบ 

รับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาลผานแตละปการศึกษา 

๒.๗ วิธีการประเมินผล :  ประเมินจากผลกรสอบรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล  ของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

๒.๘ เอกสารสนับสนุน : สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  พรอมรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดรอย

ละของผูสําเร็จการศึกษาสอบรับใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาลภายใน 1 ป 

2.9  ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมวิชาการ 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

กลยุทธท่ี 3 : พัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษา 

๒.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี 3.1 : รอยละของอาจารยท่ีมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบมืออาชีพตาม

มาตรฐานสากล (PSF) 

๒.๒ หนวยวัด :  รอยละ 

๒.๓ คําอธิบาย : อาจารยมีสรรถนะการจัดการเรียนการสอน  แบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล (PSF) 

๒.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :  ไมมี 

๒.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

รอยละของอาจารยท่ีมีสมรรถนะ

การจัดการเรียนการสอน  แบบมือ

อาชีพตามมาตรฐานสากล (PSF) 

N/A 1 2 2 2 2 

๒.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจํานวนอาจารยมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน 

แบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล (PSF) 

๒.๗ วิธีการประเมินผล : การคํานวณคารอยละของอาจารยท่ีมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน      

แบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล (PSF) 

๒.๘ เอกสารสนับสนุน : เอกสารสรุปผลการประเมินอาจารยท่ีมีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอน     

แบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล (PSF) 

2.9  ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมวิชาการ  และกลุมอํานวยการ (กลุมงานทรัพยากรบุคคล) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๔ เรงรัดการผลิต เผยแพร ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาต ิ

๔.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๔.๑ :  จํานวนผลงานวิจัยและผลงานวชิาการท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

๔.๒ หนวยวัด :  จํานวน 

๔.๓ คําอธิบาย  :  ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

หมายถึง ผลงานวิจัย บทความวิชาการ หรือตํารา ท่ีไดรับการเผยแพร หรือตี พิมพ ในวารสารวิชาการ (Journal) 

วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 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 : จํานวนผลงานวิจัยและผลงานวชิาการ 

๔.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 
 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖5 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

จํานวนผลงานวิจัยและผลงาน 

วิชาการท่ีตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ 

N/A 1 1 1 1 2 

 

๔.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลผลงานวิจัยและผลงานวิชาการจากวิทยาลัยพยาบาล

ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทุกแหง 

๔.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมจํานวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของบุคลากรจากวิทยาลัย 

พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกท่ีตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

๔.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปรายชื่อผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ 

4.9 ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด: กลุมงานวิจัยและวารสาร 

 

 

 

http://www.scimagojr.com/


 
 

 

กลยุทธท่ี ๔ : เรงรัดการผลิต เผยแพร ผลงานวิจัย ผลงานวชิาการและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพในระดับชาติและ 

นานาชาติ 

๔.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๔.๒ : จํานวนนวัตกรรมของอาจารยท่ีไดรับรางวัลระดับชาติหรืออาเซียน 

๔.๒ หนวยวัด :  จํานวนเรื่องหรือชิ้นงาน 

๔.๓ คําอธิบาย : นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหมท่ีเกิดจากการใชความรูและความคิดสรางสรรคท่ีมี ประโยชน

ตอประชาชน   

           นวัตกรรมท่ีไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง นวัตกรรมท่ีไดรับรางวัลจาก 

การคัดเลือกจากการประกวดผลงานนวัตกรรม จัดโดยหนวยงานท่ีเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

๔.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : จํานวนนวัตกรรม 

๔.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

จํานวนนวัตกรรมของอาจารยท่ี 

ไดรับรางวัลระดับชาติหรือ 

อาเซียน 

- 1 1 1 1 1 

 

๔.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลนวัตกรรมจากวิทยาลัยทุกแหง 

๔.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมจํานวนนวัตกรรมของบุคลากรจากวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนกท่ีไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

๔.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปรายชื่อนวัตกรรมท่ีไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

๔.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  กลุมงานวิจัยและวารสาร 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๔ : เรงรัดการผลิต เผยแพร ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ 

๔.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๔.๓ :  รอยละของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม ท่ีนําไปใชประโยชนในการ

พัฒนาสุขภาวะของชุมชนหรือสังคมอาเซียน 

๔.๒ หนวยวัด :  รอยละ 

๔.๓ คําอธิบาย : ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีพัฒนาสุขภาวะของชุมชนและสังคมอาเซียน หมายถึง ผลงานวิจัย 

หรือผลงานวิชาการ ท่ีไดถูกนําไปใชในการทําใหชุมชนและสังคมอาเซียน มีสุขภาพทางกาย จิตใจ และสังคม สมบูรณ

เชื่อมโยงกันโดยมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือสุขภาวะท่ีดีข้ึนของชุมชนและสังคมอาเซียน 

๔.๔ สูตรหรือวิธีการคาํนวณ : 
 

จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน X ๑๐๐ 

จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมท่ีพัฒนาสุขภาวะของชุมชนหรือสังคมอาเซียน 

 
 

๔.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

รอยละของผลงานวิจัย ผลงาน 

วิชาการ หรือนวัตกรรม ท่ี นําไปใช

ประโยชนในการพัฒนาสุขภาวะ

ของชุมชนหรือ สังคม อาเซียน 

N/A 1 1 1 2 2 

  

๔.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลของผลงานวิจัย และผลงานวิชาการ 

๔.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมขอมูลของผลงานวิจัย และผลงานวชิาการมาคํานวณตามสูตรการคํานวณ 

๔.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลงานวิจยัและผลงานวิชาการ 

๔.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  กลุมงานวิจัยและวารสาร 

 

 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๔ : เรงรัดการผลิต เผยแพร ผลงานวิจัย ผลงานวชิาการและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพในระดับชาติและ 

นานาชาติ 

๔.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๔.๔ : จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรม ท่ีไดรับสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตร

๔.๒ หนวยวัด :  จํานวนเรื่องหรือชิ้นงาน 

๔.๓ คําอธิบาย : ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมท่ีไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หมายถึง 

การดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนใหมีการผลิตผลงานนวัตกรรมไปสูการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือ นําไปใชประโยชน 

๔.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : 

๔.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 
 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

จํานวนผลงานวิจัย ผลงาน 

วิชาการและนวัตกรรมท่ีไดรับ 

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

N/A 1 1 ๑ 1 1 

 

๔.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ฐานขอมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมท่ี 

ไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

๔.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมฐานขอมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมท่ีไดรับ 

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

๔.๘ เอกสารสนับสนุน : ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมท่ีท่ีไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

๔.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมงานวิจัยและวารสาร 



 

 

กลยุทธท่ี ๔ : เรงรัดการผลิต เผยแพร ผลงานวิจัย ผลงานวชิาการและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาต ิ

๔.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๔.๕ : จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมท่ีกระทรวงสาธารณสุข 

นําไปใชในการกําหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

๔.๒ หนวยวัด :  จํานวนเรื่องหรือชิ้นงาน 

๔.๓ คําอธิบาย : ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมท่ีกระทรวงสาธารณสุขนําไปใชในการกําหนด

นโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หมายถึง ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมท่ีกระทรวงสาธารณสุข นําไปใช        

กําหนดหลักและวิธีการปฏิบัติซ่ึงถือเปนแนวทางดําเนินการท่ีผูบริหารใชในการตัดสินใจเพ่ือให การปฏิบัติงานเปนไปโดย

ถูกตองและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว หรือสามารถนําไปใชกําหนดรูปแบบ การพัฒนาระบบบริการท่ีเชื่อมโยงต้ังแต

ระบบบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ จนถึงศูนยเชี่ยวชาญระดับสูง และ การพัฒนาระบบสงตอภายในเครือขาย 

เพ่ือใหเกิดการดูแลประชาชนไดเบ็ดเสร็จภายในเครือขาย สรางการเขาถึง บริการของประชาชนไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

๔.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : จํานวนเรื่องหรือชิ้นงาน 

๔.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 
 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ

และนวัตกรรมท่ีกระทรวง

สาธารณสุขนําไปใชในการกําหนด

นโยบายหรือพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ 

N/A - - - - ๑ 

 

๔.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ฐานขอมูลผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมของ 

วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๔.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมจํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมท่ีกระทรวง 

สาธารณสุขนําไปใชในการกําหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

๔.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปรายชื่อผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมท่ีกระทรวง

สาธารณสุขนําไปใชในการกําหนดนโยบายหรือพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

๔.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมงานวิจัยและวารสาร 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๕ : เรงรัดการสรางเครือขายความรวมมือเพ่ือแสวงหาทุนจากภายนอก 

๕.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๕.๑ :  สัดสวนของเงินทุนวิจัยภายนอกตอทุนวิจัยภายใน 

๕.๒ หนวยวัด :  สัดสวน 

๕.๓ คําอธิบาย : ทุนวิจัยภายนอก หมายถึง เปนทุนวิจัยท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากแหลงทุนนอกสถาบัน   

พระบรมราชชนก ไดแก ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณของรัฐผานหนวยงานผูใหทุน เชน สวทช. วช. สกว. สกอ. พพ. 

และ สนพ. ทุนสนับสนุนการวิจยัจากภาคเอกชน รวมถึงทุนสนับสนุนการวิจัยจากตางประเทศ 

ทุนวิจัยภายใน หมายถึง เปนทุนวิจัยท่ีไดรับเงินสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน หนวยงานในสังกัดสถาบัน

พระบรมราชชนก 

๕.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : 

 
 

 

 
 

๕.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

สัดสวนของเงินทุนวิจัย 

ภายนอกตอทุนวิจัยภายใน 

N/A ๒๐ : ๘๐ ๒๕ : ๗๕ ๓๐ : ๗๐ 35 : 65 40 : 60 

 

๕.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ฐานขอมูลจํานวนเงินทุนวิจัยท่ีหนวยงานไดรับท้ังในและ 

๕.๗ วิธีการประเมินผล : คํานวณตามสัดสวน 

๕.๘ เอกสารสนับสนุน : รายชื่อแหลงทุนและจํานวนเงินท่ีหนวยงานไดรับ 

๕.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมงานวิจัยและวารสาร 

   เงินทุนวิจัยภายนอก 

    เงินทุนวิจัยภายใน 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๖ : พัฒนาความรวมมือการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวชิาการ และนวัตกรรมรวมกับหนวยงานภายนอกท้ังใน และ

ตางประเทศ 

๖.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๖.๑ : จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมท่ีทํารวมกับ 

มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานในตางประเทศ 

๖.๒ หนวยวัด :  จํานวนเรื่องหรือชิ้นงาน 

๖.๓ คําอธิบาย : ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมท่ีทํารวมกับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานใน 

ตางประเทศ หมายถึง ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมท่ีบุคลากรในสังกัดไดรวมดําเนินการกับบุคคลของ     

มหาวิทยาลัยภายนอกหรือหนวยงานในตางประเทศ 

๖.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :  ไมมี 

๖.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

จํานวนผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 

และนวัตกรรมท่ีทํารวมกับ 

มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานใน

ตางประเทศ 

N/A 1 1 1 1 1 

๖.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ฐานขอมูลผลงานวิจัย 

๖.๗ วิธีการประเมินผล : รายชื่อผลงานวิจัย  ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมท่ีทํารวมกับ มหาวิทยาลัย

หรือหนวยงานในตางประเทศ 

๖.๘ เอกสารสนับสนุน : รายชื่อผลงานวิจัย  ผลงานวชิาการ และนวัตกรรมท่ีทํารวมกับมหาวิทยาลัย หรือ

หนวยงานในตางประเทศ 

๖.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมงานวิจัยและวารสาร 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๗  : พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 

๗.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๗.๑ : ระดับความสําเร็จของศูนยความเปนเลิศดานสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ 

๗.๒ หนวยวัด :  จํานวน 

๗.๓ คําอธิบาย : ศูนยฝกอบรมดานวิชาการ/วิชาชีพมีความเปนเลิศดานการบริการวิชาการ หมายถึง 

ระดับความสําเร็จของศูนยฝกอบรมท่ีมีความเปนเลิศดานการบริการวิชาการ แบงเปน ๔ ระดับ 

ระดับ ๑ มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนเปาหมาย  

ระดับ ๒ จํานวนองคความรูท่ีไดจากการบริการวิชาการ 

ระดับ ๓  มีโครงการบริการวิชาการแกสังคมท่ีสรางรายได 

ระดับ ๔ มีโครงการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการกับการวิจัย 

๗.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี 

๗.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

จํานวนศูนยฝกอบรมดานวิชาการ 

/วิชาชีพท่ีมีความเปนเลิศดานการ

บริการวิชาการ 

N/A 1 2 3 4 5 

๗.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ฐานขอมูลงานบริการวิชาการ 

๗.๗ วิธีการประเมินผล : งานบริการวิชาการ รวบรวมหลกัสูตรท่ีเปดการอบรม 

๗.๘ เอกสารสนับสนุน : วิเคราะห สรุป 

๗.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  กลุมงานบริการวิชาการและศูนยศึกษา 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๗ : พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 

๗.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๗.๒ : จํานวนหลักสูตรฝกอบรมใหมท่ีไดมาตรฐานและตอบสนองความตองการ

ระบบสุขภาพของระดับชาติหรืออาเซียน 

๗.๒ หนวยวัด :  จํานวนหลักสตูร 

๗.๓ คําอธิบาย : หลักสูตรฝกอบรมใหม หมายถึง หลักสูตรท่ีไมเคยจัดทํามากอน หรือหลักสูตรท่ี 

พัฒนาข้ึนจากหลักสูตรเดิม และเปนหลักสูตรท่ีตอบสนองตอความตองการสุขภาวะชุมชนและสังคมระดับชาติและ นานาชาต ิ

ท่ีมีระยะเวลาในการจัดอบรม ๕ วันข้ึนไป 

มาตรฐาน หมายถึง หลักสตูรท่ีตองผานการรับรองจากสภาวิชาชีพตองไดรับการ รับรองจากสภา

วิชาชีพ หลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีไมตองผานการรับรองจากสภาวิชาชีพตองผานการรับรองจากสภาสถาบันฯ  

ระดับชาติ หมายถึง เปนหลักสูตรท่ีใชพัฒนาผูเขารับการอบรมเปนคนไทยท้ังหมด ท่ีมาจากเขต

สุขภาพมากกวาหรือเทากับ ๒ เขตสุขภาพข้ึนไป 

ระดับอาเซียน หมายถึง เปนหลักสูตรท่ีใชพัฒนาผูเขารับการอบรมเปนคนไทยและ ชาวตางชาติ

มากกวาหรือเทากับ ๒ ประเทศข้ึนไป 

๗.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี 

๗.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

จํานวนหลักสูตรฝกอบรมใหมท่ี 

ไดมาตรฐานและตอบสนอง 

ความตองการระบบสุขภาพของ 

ระดับชาติหรืออาเซียน 

1 1 1 1 1 1 

๗.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : งานบริการวิชาการ รวบรวมหลักสูตรท่ีเปดการอบรม 

๗.๗ วิธีการประเมินผล : วิเคราะห สรุป 

๗.๘ เอกสารสนับสนุน : 

- เอกสารผลการอนุมัติหลักสูตรจากสภาวชิาชีพ หรือสภาสถาบนั 

- เอกสารสรุปผลการอบรม 

๗.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมงานบริการวิชาการและศูนยศึกษา 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๗ : พัฒนาศูนยบริการวิชาการใหตอบสนองความตองการของระบบสุขภาพของประเทศและอาเซียน 

๗.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๗.๓ :  จํานวนชุมขนเขมแข็งท่ีมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนและผลลพัธท่ี 

ตอบสนองและสรางประโยชนแกชุมชน สังคม 

๗.๒ หนวยวัด : จํานวน 

๗.๓ คําอธิบาย : ชุมชนเขมแข็งท่ีมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนและผลลัพธท่ีตอบสนองและสราง 

ประโยชนแกชุมชน สังคม หมายถึง การบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนเขมแข็งและเสริมสราง ความ

เขมแข็งของชุมชนระยะยาวโดยคํานึงถึงความตองการของชุมชนเปาหมาย นํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ ท่ี ทําใหเกิด

รายไดและการบริการวิชาการท่ีสถาบันจัดเพ่ือสรางประโยชนแกชุมชนหรือสังคม โดยประเมินจาก ความสําเร็จของการ

บริการวิชาการ และแผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอชุมชนและ สังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

ตามระดับความสําเร็จ (๖ ระดับ เกณฑ สกอ.) 

เกณฑมาตรฐาน 

๑. กําหนดชมุชนเปาหมายการใหบริการวิชาการแกสังคมโดยความรวมมือระหวาง 

ระหวางหนวยงานเทียบเทา  

๒. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนท่ีกําหนด 

๓. ชุมชนไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานท่ีปรากฏชัดเจน 

๔. ชุมชนเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

๕. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน 

เปาหมาย 

๖. ทุกสาขาวิชามีสวนรวมในการดําเนนิการตามแผนบริการวิชาการของสถาบันตามแผน 

๗.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี 

๗.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕67 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

จํานวนชุมขนเขมแข็งท่ีมุงเนน 

การมีสวนรวมของชุมชนและ 

ผลลัพธท่ีตอบสนองและสราง 

ประโยชนแกชุมชน สังคม 

1 1 1 1 1 1 

๗.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : เอกสารในการดําเนินการ ๕ ข้ันตอน 

๗.๗ วิธีการประเมินผล : ประเมินระดับข้ันของความสําเร็จ (Milestone) ตามเกณฑการให 

๗.๘ เอกสารสนับสนุน : - 

7.9  ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  กลุมงานบริการวิชาการและศูนยศึกษา 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๘ : ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารยใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติและอาเซียน 

๘.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๘.๑ : รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

๘.๒ หนวยวัด :  รอยละ 

๘.๓ คําอธิบาย : จํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ หมายถึง จํานวนอาจารยท่ีมี 

ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไปในแตละปการศึกษา (สมรรถนะอาจารย) 

๘.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : 

  จํานวนอาจารยประจําท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ X ๑๐๐ 

                          จํานวนอาจารยท้ังหมด  
 

๘.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

รอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนง

ทางวิชาการ 

N/A 40 40 40 40 40 

๘.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงตั้งแต รศ.      

ข้ึนไป  

๘.๗ วิธีการประเมินผล : สํารวจ รวบรวม สรุปขอมูลจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงตั้งแต รศ. 

ข้ึนไป ทุกแหงในวงรอบแตละปการศึกษา 

๘.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการสาํรวจจํานวนอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงตั้งแต รศ.ข้ึนไป 

๘.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  กลุมอํานวยการ (กลุมงานทรัพยากรบุคคล) 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๘ : ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารยใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติและอาเซียน 

๘.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๘.2 : จํานวนชัว่โมงตอปการศึกษาท่ีอาจารยมีการเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติในคลินิก 

(Faculty Practice) 

๘.๒ หนวยวัด :  จํานวนชัว่โมง 

๘ .๓ คํ าอธิบาย : อาจารย มี การเพ่ิ มพูนทักษะปฏิบั ติ ในคลินิ ก (Faculty Practice) หมายถึง                

การปฏิบัติการพยาบาลในหนวยบริการสุขภาพของอาจารย เปนการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกเพ่ือใหการสอนการ 

พยาบาลสอดคลองกับการปฏิบัติการพยาบาลท่ีทันสมัยและเปนปจจุบัน 

๘.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : 

  จํานวนบุคลากรสายวิชาการท่ีมีการเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติในคลินิก  X ๑๐๐ 

                        จํานวนบุคลากรสายวิชาการประจําท้ังหมด  

๘.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

รอยละของบุคลากรสายวิชาการมี

การเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติในคลินิก 

(Faculty Practice) 

N/A 80 80 80 80 80 

๘.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ฐานขอมูลบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาล 

๘.๗ วิธีการประเมินผล : การคํานวณรอยละของบุคลากรท่ีมีการเพ่ิมพูนความรูความสามารถจาก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  สงขลา 

๘.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปจํานวนบุคลากรท่ีมีการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถจาก วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 

๘.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  กลุมอํานวยการ (กลุมงานทรัพยากรบุคคล) และกลุมวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๘ : ยกระดับความเชี่ยวชาญของคณาจารยใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติและอาเซียน 

8.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี 8.4 :  จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาท่ีเปด        

การเรียนการสอน 

8.๒ หนวยวัด :  จํานวนอาจารย 

8.๓ คําอธิบาย : คุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาท่ีเปดการเรียนการสอน หมายถึง อาจารยผูสอน         

มีคุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาทางการพยาบาล 

8.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : 

       จํานวนอาจารยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกตรงตามสาขาท่ีเปดการเรียนการสอน  X ๑๐๐ 

                              จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  

8.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน ของ

ตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

จํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกตรงตามสาขาท่ีเปด 

การเรียนการสอน 

12.05 

(5 : 41.5) 

10 10 ๑5 ๑5 ๑5 

8.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ขอมูลจํานวนอาจารยประจําท่ีคุณวุฒิปริญญาเอกตรง ตาม        

สาขาท่ีเปดการเรียนการสอน  

8.๗ วิธีการประเมินผล : การคํานวณคารอยละอาจารยประจําท่ีคุณวุฒปิริญญาเอกตรงตามสาขาท่ีเปด       

การเรียนการสอน 

8.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการสํารวจจํานวนอาจารยประจําท่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกตรงตาม 

สาขาท่ีเปดการเรียนการสอน 

8.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  กลุมอํานวยการ (กลุมงานทรัพยากรบุคคล) 



 
 

 

 กลยุทธท่ี ๙ : พัฒนาการสื่อสารและการตลาดเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีของวิทยาลัย 

๙.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๙.1 : ระดับความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอภาพลักษณของวิทยาลัย 

๙.๒ หนวยวัด : ระดับความคิดเห็น 

๙.๓ คําอธิบาย : ระดับความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตอภาพลักษณของวิทยาลัย 

๙.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี 

๙.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน  

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

ระดับความคิดเห็นของผูมีสวนได

สวนเสียตอภาพลักษณของ

วิทยาลัย 

ระดับด ี ด ี ด ี ด ี ด ี ด ี

 

๙.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : งานบริการวิชาการ/สํารวจ รวบรวมขอมูลจากการ 

ประชาสัมพันธหรือการตลาด 

๙.๗ วิธีการประเมินผล : รวบรวมและสรุปการประชาสัมพันธ การสื่อสารและการตลาด 

๙.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปการประชาสัมพันธ การสื่อสาร และการตลาด 

๙.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  กลุมอํานวยการ 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณของสถาบัน 

๑๐.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๑๐.๑ : รอยละของการบริหารงบประมาณบรรลุเกณฑเปาหมายตาม   

มติคณะรัฐมนตรี 

๑๐.๒ หนวยวัด : รอยละ 

๑๐.๓ คําอธิบาย : การบริหารงบประมาณบรรลุเกณฑเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรี 

๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : 
 

๑๐.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 
 

 
ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ของตัวช้ีวัด 
(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

รอยละของการบริหารงบประมาณ
บรรลุเกณฑเปาหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

N/A ไมนอยกวา
รอยละ 95 

ไมนอยกวา
รอยละ 95 

ไมนอยกวา
รอยละ 95 

ไมนอยกวา
รอยละ 95 

ไมนอยกวา
รอยละ 95 

 ๑๐.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : รวบรวมขอมูลการวิเคราะหการเงิน 
 ๑๐.๗ วิธีการประเมินผล : วิเคราะห/คํานวณจากขอมูลสัดสวนของอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลา 

เทียบเทาเวลาเทียบเทา 
๑๐.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานสรุปการวิเคราะหขอมูลการบริหารงบประมาณ 
๑๐.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมอํานวยการ  



 
 

 

กลยุทธท่ี ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณของสถาบัน 

๑๐.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๑๐.2 : รอยละของบุคลากรท่ีมีความสุขในการทํางานเพ่ิมข้ึน 

๑๐.๒ หนวยวัด : รอยละ 

๑๐.๓ คําอธิบาย : ความสุขในการทํางาน หมายถึง การท่ีบุคลากรมีความพึงพอใจในงานและ 

สภาพแวดลอมของงาน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับองคประกอบ ๘ ประการ ไดแก ความสุขทางกาย น้ําใจงาม ผอนคลาย มีการ 

พัฒนาการทางสมอง มีความศรัทธาทางศาสนาและศีลธรรม มีความอิสระทางดานการเงิน มีครอบครัวท่ีดี และ สังคมท่ีด ี

กอใหเกิดสุขภาวะท่ีมี ๔ มิติคือกายใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : 

 

 

 

       ๑๐.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 
 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

รอยละของบุคลากรท่ีมีความสุขใน

การทํางานในระดับดีข้ึนไป 

75 80 85 90 95 100 

 

๑๐.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : Happinometer ของกระทรวงสาธารณสุข 

๑๐.๗ วิธีการประเมินผล : วิเคราะหผลจากระบบ Happinometer และระบบอ่ืนๆ ท่ีสถาบันกําหนด 

๑๐.๘ เอกสารสนับสนุน : ผลการวิเคราะหการประเมินความสุขในการทํางาน 

๑๐.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมอํานวยการ (กลุมงานทรัพยากรบุคคล) 

จํานวนบุคลากรท่ีมีความสุขในการทํางานเพ่ิมข้ึน X ๑๐๐ 

                      จํานวนบุคลากรท่ีตอบแบบประเมิน  



 
 

 

กลยุทธท่ี ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณของ

สถาบัน 

๑๐.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๑๐.3 : คาความโปรงใสขององคกร (ITA) อยูในระดับ AA 

๑๐.๒ หนวยวัด : คาคะแนน 

๑๐.๓ คําอธิบาย : ความโปรงใสขององคกร (ITA) 

๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : - 

๑๐.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 
 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

คาคะแนนความโปรงใสของ

องคกร (ITA) อยูในระดับ AA 

ระดับ  

AA 

ระดับ 

AA  

ระดับ 

AA  

ระดับ 

AA  

ระดับ 

AA  

ระดับ 

AA  
 

๑๐.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

๑๐.๗ วิธีการประเมินผล : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

๑๐.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

๑๐.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมอํานวยการ (กลุมงานทรัพยากรบุคคล) 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณของสถาบัน 

๑๐.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๑๐.4 : ระดับคุณภาพหลักสูตร 

๑๐.๒ หนวยวัด :  ระดับ 

๑๐.๓ คําอธิบาย : การรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาล หมายถึง     

ผลการรับรองตามเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภสําหรับสถาบันท่ีมี ผูสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :  คะแนนประเมินระดับคุณภาพหลักสูตร 

๑๐.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด  

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

ระดับคุณภาพหลักสูตร 

  

3.79 สกอ.

3.80 

สกอ. 

3.82 

สกอ. 

3.85 

สกอ. 

3.88 

สกอ. 

3.90 

 

๑๐.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาล 

๑๐.๗ วิธีการประเมินผล :  รายงานผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาล 

๑๐.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาล 

๑๐.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมวิชาการ 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณของสถาบัน 

๑๐.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๑๐.5 : ระดับคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA 

๑๐.๒ หนวยวัด :  ระดับ 

๑๐.๓ คําอธิบาย : การรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาล หมายถึง     

ผลการรับรองตามเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภสําหรับสถาบันท่ีมี ผูสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :  ระดับคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUNQA 

๑๐.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด  

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

ระดับคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ  

AUNQA  

 - - AUN 

QA 

3 

AUN 

QA 

4 

AUN 

QA 

5 
 

๑๐.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาล 

๑๐.๗ วิธีการประเมินผล :  รายงานผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาล  

๑๐.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาล 

๑๐.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมวิชาการ 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๑๐ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเปนองคกรสมรรถนะสูงภายใตคานิยมรวมและอัตลักษณของสถาบัน 

๑๐.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๑๐.6 : จํานวนปของการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล 

๑๐.๒ หนวยวัด :  จํานวนป 

๑๐.๓ คําอธิบาย : การรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาลจากสภาการพยาบาล หมายถึง     

ผลการรับรองตามเกณฑการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภสําหรับสถาบันท่ีมี ผูสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๐.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ :  จํานวนปท่ีไดรับการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล 

๑๐.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด  

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕65 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

จํานวนปของการรับรองสถาบัน

จากสภาการพยาบาล 

5  5 5 5 5 5 

 

๑๐.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาลจาก

สภาการพยาบาล ๕ ป 

๑๐.๗ วิธีการประเมินผล :  รายงานผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาลจาก

สภาการพยาบาล ๕ ป 

๑๐.๘ เอกสารสนับสนุน : รายงานผลการรับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาพยาบาลจาก    

สภาการพยาบาล ๕ ป 

๑๐.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๑๑ : พัฒนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูใหตอบสนองการดําเนินงานตามพันธกิจ 

๑๑.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๑๑.๑ : วิทยาลัยมีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศได

มาตรฐาน 

๑๑.๒ หนวยวัด :  ดาน 

๑๑.๓ คําอธิบาย : มาตรฐานโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงาน มี ๗ ดาน 

คือ 

๑. ความเร็วของ Internet 

๑.๑ ความเร็วในการเชื่อมตอ Internet ภายในประเทศข้ันต่ําไมนอยกวา ๑๐๐ Mbps 

และตางประเทศข้ันต่ําไมนอยกวา 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 ท่ีรองรับปริมาณสัญญาณไมนอยกวา ๔๐ 

Gbps 

๒.๒ ตองมีการทํา VlAN เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และงายตอการบริหารจัดการระบบ

เครือขาย 

๓.ความปลอดภัย 

๓.๑ มีอุปกรณปองกันเครือขาย (FireWall) ท่ีรองรับ Throughput ไมนอยกวา ๑๐ 

Gbps 

๓.๒ มีการแยก Zone ออกเปน ๓ สวน Internal, External, Server (DMZ) 

     ๓.๓ รอยละของเครื่องลูกขายท่ีมีการใชโปรแกรมปองกันไวรัส 

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 ท่ีรองรับระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก ทุกระบบ 

๑๑.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : 

       จํานวนหนวยงานในสังกัด สบช. ท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยสีารสนเทศครบตามเกณฑท่ีกําหนด X ๑๐๐ 

                                           จํานวนหนวยงานท้ังหมดในสังกัด สบช.  
 

๑๑.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

วิทยาลัยมีโครงสรางพ้ืนฐานดาน 

เทคโนโลยสีารสนเทศได 

มาตรฐาน 

N/A 7 ดาน 7 ดาน 7 ดาน 7 ดาน 7 ดาน 

 

๑๑.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 

๑๑.๗ วิธีการประเมินผล : การประเมินตนเองดานเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัย 

๑๑.๘ เอกสารสนับสนนุ : รายงานการประเมินดานเทคโนโลยสีารสนเทศของวิทยาลัย 

๑๑.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมอํานวยการ (กลุมงานสนับสนุนวิชาการ) 



 
 

 

กลยุทธท่ี ๑๑ : พัฒนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูใหตอบสนองการดําเนินงานตามพันธกิจ 
๑๑.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๑๑.๒ : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการตัดสินใจ

ของผูบริหาร 
๑๑.๒ หนวยวัด :  ระดับ 
๑๑.๓ คําอธิบาย : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการตัดสินใจของผูบริหาร 

หมายถึง กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศตาง ๆ ดังนี้ 
ระดับท่ี 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 
- ดานการเรียนการสอน: การใช e-learning ในการเรียนการสอน มี ระบบ

มัลติมีเดียท่ีเรียกดูตามความตองการ (education on demand) มีระบบวิดีโอ ทีวีบนเว็บ มีการพัฒนาสื่อ การสอนและ
รายวิชาอิเล็กทรอนิกส (e-Courseware) การนําปญญาประดิษฐในการจัดการเรียนการสอน (AI) 

- ดานบริหารการศึกษา: ระบบ QA ระบบ Admission ระบบ มคอ. ระบบ
อุดหนุนการศึกษา ระบบทะเบียนและประมวลผล ระบบนิสิตเกา ระบบกิจการนักศึกษา 

๔) ดานบริการวิชาการ: การใชงานระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกส (e- library) การ
พัฒนารูปแบบการบริการวิชาการทางไกล (e-Training) การสรางองคความรู (knowledge constructor) ระบบบริการ
วิชาการ 

๕) ดานบริการสุขภาพ : ระบบสารสนเทศของผูรับบริการทางการแพทย และ
สาธารณสุข ระบบการใหบริการหรือขอมูลแกประชาชนผาน Internet Mobile Application ระบบนัดหมาย การใหบริการ
ลวงหนา 

ระดับท่ี ๒ มีการบันทึกขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 
ระดับท่ี ๓ มีการใชงานและประมวลผลในระบบ  EIS 
ระดับท่ี ๔ มีการประเมินผลความพึงใจของผูใชงานระบบ EIS 
ระดับท่ี ๕ รายงานผลการประเมินเพ่ือนําไปวางแผนปรับปรุงระบบในปตอไป 

 

เกณฑการใหคะแนน 
 

ระดับ วิธีดําเนินการ คาคะแนนท่ีได 
๑ มีระบบสารสนเทศครบทุกดาน ๑ 
๒ มีการบันทึกขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน ๑ 
๓ มีการใชงานและประมวลผลในระบบ EIS ๑ 
๔ มีการประเมินผลความพึงใจของผูใชงานระบบ EIS ๑ 
๕ รายงานผลการประเมินเพ่ือนําไปวางแผนปรับปรุงระบบในปตอไป ๑ 



 
 

 

๑๑.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : ไมมี 

๑๑.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

ระดับความสําเร็จของการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช ใน

การตัดสินใจของผูบริหาร 

N/A ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ ระดับ ๕ 

๑๑.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : ระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนกท่ีวาง ไวบน 

cloud และ server ของหนวยงาน 

๑๑.๗ วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบการใชงานจากระบบสารสนเทศของวิทยาลัย 

๑๑.๘ เอกสารสนับสนนุ : รายงานผลการใชงานของระบบสารสนเทศของวิทยาลัย  รอบ   ๖ เดือน และ

รอบ ๑๒ เดือน 

๑๑.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุมอํานวยการ (กลุมงานสนับสนุนวิชาการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

กลยุทธท่ี ๑๒ : สงเสริมความตระหนักและแสดงออกถึงจิตสํานึกของความเปนไทยของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา 

๑๒.๑ ตัวช้ีวัดกลยุทธท่ี ๑๒.๑ : ระดับความตระหนักและการแสดงออกถึงจิตสํานึกของอาจารย บุคลากร

และนักศึกษาตอความเปนไทย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการสงเสริมภูมิปญญาไทย 

๑๒.๒ หนวยวัด :  ระดับความตระหนัก 

๑๒.๓ คําอธิบาย : การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปญญาไทย หมายถึง โครงการ หรือ

กิจกรรมการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ/หรือภูมิปญญาไทยของสถาบันการศึกษา ท่ีดําเนินการ 

โดยอาจารย บุคลากรและ/หรือนิสิต/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในการสงเสริมให เปนสวนหนึ่งของการ

จัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยออม เพ่ือใหนิสิต/นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ไดรับการปลูกฝง ใหมีความรู 

ตระหนักถึงคุณคา เกิดความซาบซ้ึงและมีสุนทรียะตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและ/หรือภูมิปญญาไทย สามารถนําไปใช

จรรโลงความดีงามในการดํารงชีวิต ประกอบวิชาชีพและเรียนรูวิธีการ จัดการ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีไมพึงปรารถนาได 

๑๒.๔ สูตรหรือวิธีการคํานวณ : 

๑๒.๕ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย : 

 

ตัวช้ีวัด 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ของตัวช้ีวัด 

(Baseline) 

เปาหมาย (Target) ของตัวช้ีวัดตามปงบประมาณ 

๒๕๖5 ๒๕๖6 ๒๕๖7 ๒๕๖8 ๒๕๖9 

ระดับความตระหนักและการ

แสดงออกถึงจิตสํานกึของอาจารย

บุคลากรและนักศึกษาตอความเปน

ไทย การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม

และการสงเสริมภูมิปญญาไทย 

N/A ดี ดี ดี ดี ดี 

๑๒.๖ แหลงขอมูลหรือวิธีการจัดเก็บขอมูล : โครงการสงเสรมิความตระหนักและจิตสํานกึของความเปน

ไทยและการทํานุ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

๑๒.๗ วิธีการประเมินผล : แบบประเมินระดับความตระหนักและการแสดงออกถึงจิตสํานึกของอาจารย 

บุคลากรและนักศึกษาตอความเปนไทย การทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมและสงเสริมภูมิปญญาไทย 

๑๒.๘ เอกสารสนับสนนุ : สรุปโครงการสงเสริมความตระหนกัและจิตสํานึกของความเปนไทยและการ

ทํานุ  สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

๑๒.๙ ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  กลุมวิชาการ (กลุมงานพัฒนานักศึกษา) 
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