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แผนกลยุทธ์ฉบบันี้   ก ำหนดขึน้เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยตำมวสิยัทศัน์ขององคก์ร คอื “ผลติบณัฑติ

พยำบำลใหม้คีุณภำพระดบัอำเซยีน  เป็นผูน้ ำดำ้นสุขภำพ  และเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชุมชน” โดย

สอดรบักบัควำมต้องกำรของผูใ้ชบ้ณัฑติ  และเป้ำหมำยของสถำบนั คอื กำรเป็นมหำวทิยำลยัสมบูรณ์แบบ  

กำรก้ำวเข้ำประชำคมสู่อำเซยีน   ยกระดบักำรท ำงำนเขำ้สู่มำตรฐำนสำกล     มผีลงำนวจิยัทีต่พีมิพใ์นระดบั

นำนำชำต ิ  และเป็นมหำวทิยำลยัเพื่อชุมชนโดยก ำหนดเอกลกัษณ์คอื ปัญญำเพื่อควำมเขม้แขง็ของชุมชน   

ขอขอบคุณผู้บริหำรและบุคลำกรทุกท่ำน ที่มส่ีวนเกี่ยวข้องในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์และแผนกลยุทธ์ 
และหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำเอกสำรฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ส ำหรบัผูบ้ริหำรทุกระดบัในกำรใชก้ ำกบั ตดิตำม และ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  รวมทัง้ ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกคน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำคณะ
พยำบำลศำสตรใ์หเ้จรญิก้ำวหน้ำต่อไป  
 

 

(ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ปะรำล ี   โอภำสนันท์) 
คณบดคีณะพยำบำลศำสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรปุผู้บริหาร 
 

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2562-2565) ฉบบันี้ มุ่งเน้นกำรตอบสนองวสิยัทศัน์ของคณะพยำบำลศำสตร ์  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยมหำวิทยำลยัพะเยำ ร่วมกบัเป้ำหมำยกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ และเกณฑ์สภำ
วชิำชพีตลอดจนประเดน็ยุทธศำสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกบัพนัธกิจหลกัของคณะพยำบำลศำสตร ์และกำรวเิครำะห์
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สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) มำประกอบกำรก ำหนดกลยุทธ์ ตวัชี้วดัควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 
ประกอบดว้ย 5 ประเดน็ยุทธศำสตร ์ 6 กลยุทธ์ และ 30 ตวัชี้วดั ดงันี้ 

 

1. ประเดน็ยุทธศาสตรด้์านการเรียนการสอนและพฒันานิสิต   
กลยุทธ์ที ่ 1  ยกระดบักำรจดักำรศกึษำใหม้คีุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล (9 ตวัชี้วดั) 

2. ประเดน็ยุทธศาสตรด้์านการวิจยั  
กลยุทธ์ที ่ 2  พฒันำงำนวจิยั/นวตักรรมทีต่อบสนองควำมต้องกำรทำงดำ้นสุขภำพของ
ชุมชน/ประเทศและไดร้บักำรเผยแพร่ในระดบัชำต/ินำนำชำต ิ (3 ตวัชี้วดั) 

3. ประเดน็ยุทธศาสตรด้์านบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที ่ 3 ส่งเสรมิกำรบูรณำกำรทุกพนัธกจิในกำรเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชุมชน        

(4 ตวัชี้วดั)                                                                                                                                        
4. ประเดน็ยุทธศาสตรด้์านท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 

กลยุทธ์ที ่4 สรำ้งบณัฑติใหเ้ป็นผูน้ ำด้ำนสุขภำพ   (4 ตวัชี้วดั) 
5. ประเดน็ยุทธศาสตรด้์านการบริหาร 

กลยุทธ์ที ่5 ผลกัดนัองคก์รใหเ้ทยีบเคยีงกบัสถำบนัอุดมศกึษำในกลุ่มประเทศอำเซยีน    (3 
ตวัชี้วดั) 

    กลยุทธ์ที่ 6 พฒันำระบบบรหิำรจดักำรใหเ้อื้อต่อกำรบรรลุวสิยัทศัน์ (7 ตวัชี้วดั) 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

สารบญั 
 

เรื่อง หน้า 
  
ขอ้มูลพืน้ฐำนคณะพยำบำลศำสตร ์มหำวิทยำลยัพะเยำ 5 
 ประวตั ิ ปรชัญำ  ปณิธำน  วสิยัทศัน์   

อตัลกัษณ์ร่วม  เอกลกัษณ์ร่วม วตัถุประสงคร์่วม  ค่ำนิยมร่วม 
5 
6 
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 โครงสรำ้งองคก์ร  โครงสรำ้งกำรบรหิำรงำน 8 
 วเิครำะหส์ภำพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) 9 
ประเดน็ยุทธศำสตรท์ี ่1   
 ดำ้นกำรเรยีนกำรสอนและพฒันำนิสติ 10 
ประเดน็ยุทธศำสตรท์ี ่2   
 ดำ้นกำรวจิยั          14 
ประเดน็ยุทธศำสตรท์ี ่3   
 ดำ้นบรกิำรวชิำกำร                                                                                                 17 
ประเดน็ยุทธศำสตรท์ี ่4  
 ดำ้นท ำนุบ ำรุงศลิปะและวฒันธรรม 20 
ประเดน็ยุทธศำสตรท์ี ่5  
 ดำ้นกำรบรหิำร 

 
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพ้ืนฐานคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา 

ประวติั 
ปี พ.ศ. 2538 คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบใหจ้ดัตัง้วทิยำเขตมหำวิทยำลยันเรศวรขึน้ทีจ่งัหวดัพะเยำ 

และต่อมำวนัที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อเป็นมหำวิทยำลยันเรศวร วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ ปี 
พ.ศ. 2546 มหำวทิยำลยันเรศวร วทิยำเขตสำรสนเทศพะเยำ ไดจ้ดัตัง้ส ำนักวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพขึ้นอีก 
1 ส ำนักวชิำ ประกอบดว้ย  2 สำขำวชิำ คอื สำขำวชิำพยำบำลศำสตร ์และสำขำวชิำบรบิำลเภสชักรรม โดย
เปิดรบัสมคัรนิสติรุ่นแรกในปีกำรศกึษำ 2546 

ปี  พ.ศ. 2548 มหำวิทยำลยันเรศวร วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ ได้ยกเลิกส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์
สุขภำพ  โดยไดจ้ดัตัง้แยกเป็น 2 ส ำนักวชิำ คอื ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตร ์และส ำนักวชิำเภสชัศำสตรส์ ำนัก
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วชิำพยำบำลศำสตร ์  ไดด้ ำเนินกำรขอรบัรองจดัตัง้เป็นสถำบนักำรศกึษำกำรพยำบำลและกำรผดุงครรภ์ขึ้น
ใหม่ต่อสภำกำรพยำบำล และได้รบักำรรบัรองจำกสภำกำรพยำบำล เมื่อวนัที่  15  กนัยำยน  2549 ต่อมำ 
มหำวทิยำลยันเรศวร  วทิยำเขตสำรสนเทศพะเยำ  สภำมหำวทิยำลยันเรศวร ไดม้มีตใิหใ้ชช้ื่อมหำวทิยำลยั
นเรศวร พะเยำ 

วนัที่ 16 กรกฎำคม 2553 ได้มปีระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำมหำวิทยำลยันเรศวรพะเยำเปลีย่นชื่อ
เป็นมหำวิทยำลัยพะเยำ  มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ.  
2553 มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 17 กรกฎำคม 2553 มกีำรแบ่งส่วนงำนวิชำกำรออกเป็น  13 คณะและ 3 
วทิยำลยั ส ำนักวชิำพยำบำลศำสตรจ์งึไดร้บักำรยกฐำนะเป็นคณะพยำบำลศำสตร์ 
 

ปรชัญา 
คณะพยำบำลศำสตร์ มคีวำมเชื่อว่ำ กำรศึกษำพยำบำลเป็นกำรผลิตบณัฑิตและพัฒนำบุคลำกร

ทำงกำรพยำบำลใหม้คีวำมเป็นเลศิทำงวชิำกำรและมผีลงำนวจิยัทีม่คีุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล มคีุณธรรม 
จริยธรรม เป็นแบบอย่ำงที่ดีงำมในกำรด ำรงชีวิต สร้ำงสรรค์สังคม และอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิง่แวดลอ้ม ศลิปวฒันธรรม และประเพณีของชำต ิ
 
ปณิธาน 

“ปัญญำเพื่อควำมเขม้แขง็ของชุมชน” หรอื “Wisdom for Community Empowerment” 
 

วิสยัทศัน์ 
“ผลติบณัฑติพยำบำลใหม้คีุณภำพระดบัอำเซยีน  เป็นผูน้ ำดำ้นสุขภำพ  และเสรมิสรำ้งควำม

เขม้แขง็ของชุมชน” 

 

พนัธกิจ 
1. ผลติบณัฑติทีม่คีุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และเป็นผูน้ ำดำ้นสุขภำพ 
2. วจิยัและพฒันำองคค์วำมรูท้ีต่อบโจทยช์ุมชน สงัคม และประเทศ  
3. บรกิำรวชิำกำรทีส่อดคลอ้งกบัควำมต้องกำรของสงัคม ผสมผสำนภูมปัิญญำทอ้งถิน่ โดย กำรมี

ส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  
4. ท ำนุบ ำรุงศลิปวฒันธรรม ประเพณีอนัดงีำมของทอ้งถิน่และอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิ

สิง่แวดลอ้ม 
5. บรหิำรจดักำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และยดึมัน่ในหลกัธรรมำภบิำล (Good Governance) 

 

อตัลกัษณ์ร่วม  
“สุนทรยีภำพ บุคลกิภำพ สุขภำพ” 
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เอกลกัษณ์ร่วม 
“ปัญญำเพื่อควำมเขม้แขง็ของชุมชน” หรอื “Wisdom for Community Empowerment” 

 

วตัถปุระสงคห์ลกั (Core Objectives) 
            1. เพื่อผลติบณัฑติใหม้คีุณภำพและมสีมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศกึษำ มำตรฐำนวชิำชพี ทกัษะ
ในศตวรรษที ่21 และอุตสำหกรรมอนำคต (New S-curve) สอดคลอ้งกบัควำมต้องกำรของสงัคมและ
ตลำดแรงงำน 
            2. เพื่อพฒันำไปสู่มหำวทิยำลยัวจิยั (Research university) ผลติผลงำนวจิยัและนวตักรรมมี
คุณภำพที ่ขบัเคลื่อนชุมชน สงัคม สู่กำรมคีุณภำพชวีติทีด่ขีึน้ และสนองตอบต่อภำคเศรษฐกจิในเชงิ
พำณิชยอ์ย่ำงเป็นรูปธรรม 
            3. เพื่อพฒันำชุมชนและสงัคมใหม้คีวำมเขม้แขง็ สงัคมเป็นสุข ประชำชนมคีุณภำพชวีติทีด่ ีและ
ควำมเป็นอยู่อย่ำงยัง่ยนื (Sustainable life quality) 
           4. เพื่ออนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู ท ำนุบ ำรุงศลิปะและวฒันธรรมและภูมปัิญญำทอ้งถิน่ และพฒันำสู่สำกล และ
ส่งเสรมิใหเ้กดิกำรสรำ้งสรรคเ์ชงิพำณิชย ์(Cultural enterprise) 
           5. เพื่อพฒันำมหำวิทยำลยัพะเยำใหม้ชีื่อเสยีง เป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัในระดบัชำตแิละนำนำชำติ 
           6. เพื่อพฒันำบุคลำกรใหม้คีุณภำพ มทีศันคตทิีด่แีละมคีวำมภูมใิจในองคก์ร ดว้ยระบบบรหิำรงำน
ทีท่นัสมยั (Smart university) คล่องตวัและมปีระสทิธภิำพ โปร่งใสตรวจสอบได ้ 
   

ค่านิยมร่วม(Core Values) 
1. Competence - หลกัควำมรู้ควำมสำมำรถ (ให้ควำมส ำคญักบัผู้ที่มคีวำมสำมำรถสูงเป็นอันดับ

แรกก่อนเสมอ จงึเป็นหน้ำทีข่องทุกคนในองคก์รทีจ่ะต้องช่วยกนัยกระดบัควำมรูค้วำมสำมำรถของตนเองให้
ดยีิง่ขึน้ตลอดเวลำ เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนใหเ้กดิ Competitiveness และ Leadership) 

2. Freedom - หลักเสรีภำพ (มีเสรีภำพที่จะคิดที่จะท ำงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนใหเ้กดิ Excellence ท ำใหเ้กดิควำมเป็นเลศิทีห่ลำกหลำยตำมทีต่นเองถนัดหรอืเชีย่วชำญ) 

3. Justice – หลักควำมถูกต้องยุติธรรม (มีควำมถูกต้องและยุติธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลำมี
คุณธรรมและจรรยำบรรณ ท ำใหเ้กดิควำมเคำรพนับถอืและควำมไวเ้นื้อเชื่อใจซึ่งกนัและกนั) 

4. Generosity - หลกัควำมมนี ้ำใจ (มนี ้ำใจช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั โดยใหถ้อืเป็น“สทิธ”ิ ของผูท้ีอ่่อนแอ
กว่ำที่จะได้รบัควำมช่วยเหลือ และเป็น “หน้ำที่”ของผู้ที่เข้มแขง็กว่ำที่จะต้องให้กำรช่วยเหลือ ท ำให้เกิด
วฒันธรรมกำรอยู่ร่วมกนัอย่ำงมคีวำมสุข) 

5. Team Learning and Working –หลกักำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ำงำนเป็นทีม(เน้นกำรเรียนรู้
จำกกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชวีติ ท ำใหเ้กดิปัญญำรวมหมู่) 

6. Shared Vision - หลกักำรมเีป้ำหมำยร่วมกนั (มเีป้ำหมำยในกำรท ำงำนร่วมกนัท ำให้เกิดพลัง
สำมคัค ีและท ำใหเ้กดิเป็นองคก์รแห่งกำรเรยีนรู)้ 
 

สมรรถนะหลกั (Core Competency)  
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1. ควำมสำมำรถในกำรเอื้ออ ำนวยให เกดิกำรผลติบณัฑติทีม่คีุณภำพสูง มมีำตรฐำน วชิำกำรและ
วชิำชพี มทีกัษะกำรเรยีนรู ตลอดชวีติ สนองตอบต อควำมต องกำรของตลำดแรงงำน และเป นพล
เมอืง ทีม่คีุณค ำของสงัคมไทยและสงัคมโลก  

2. ควำมสำมำรถในกำรส งเสรมิและพฒันำอำจำรย ให มคีุณภำพกำรสอนตำมกรอบ 
มำตรฐำนคุณวุฒวิชิำชพี (Professional Standard Framework, PSF) มแีนวควำมคดิและทกัษะทีท่นัสมยั มี
ควำม  
ก ำวหน ำทำงวชิำกำร และประพฤตปิฏบิตัติำมประกำศจรรยำบรรณของพนักงำนสำยวชิำกำร เป นต
นแบบให แก นิสติ ชุมชน และสงัคม  

3. ควำมสำมำรถในกำรศกึษำวจิยัเพื่อสร ำงองค ควำมรู ใหม  น ำไปสู กำรถ ำยทอด
และ พฒันำสร ำงสรรค นวตักรรม เพื่อประโยชน ต อชุมชน สงัคม 

4. ควำมสำมำรถในกำรบรกิำรวชิำกำร กำรเสรมิสร ำงควำมสมัพนัธ ทีด่แีละเป นทีพ่ ึง่ ให
แก ชุมชนและสงัคม ยกระดบักำรศกึษำ ส งเสรมิสุขภำวะทีด่ ีและสร ำงรำยได  เพื่อควำมเข
มแขง็ของ ชุมชน  

5. ควำมสำมำรถในกำรส งเสรมิให บุคลำกรและนิสติ ร วมมอืกบัชุมชนและสงัคมในกำร สร
ำงควำมตระหนักและให ควำมส ำคญัต อกำรเสรมิสร ำงควำมเป นชำตแิละกำรเป นเอกลกัษณ
ของชำต ิกำรท ำนุบ ำรุง อนุรกัษ  ฟ นฟูศลิปวฒันธรรม ประเพณี และทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่

แวดล อม ให เกดิกำรใช ประโยชน ในเชงิสร ำงสรรค   
6. ควำมสำมำรถในกำรเอื้ออ ำนวยให เกดิกำรบรหิำรตำมหลกัธรรมำภบิำล เรยีนรู  

เปลีย่นแปลง 
ร วมกนั และท ำงำนร วมกบัผู มสี วนได ส วนเสยี ด วยหลกั “สำนควำมคดิ สร ำงจติใจ” 
รวมพลงัผู มสี วนได ส่วนเสยีทุกกลุ ม และใช เทคโนโลยทีีท่นัสมยั Smart University เชื่อมโยง
และบรกิำร สำรสนเทศที่ทนัสมยัและถูกต อง และตอบสนองผู มสี วนได ส วนเสยีทุกกลุ มได
อย ำงรวดเรว็ ทนัเหตุกำรณ  
 

 

  
 

โครงสร้างองคก์ร 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
คณะพยาบาลศาสตรม์หาวิทยาลยัพะเยา 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1.กระบวนกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กร (Internal Process) 
-มกีำรก ำหนดโครงสรำ้งกำรบรหิำรงำนและบทบำทหนำ้ที่
ของผูบ้รหิำรแต่ละฝ่ำยอย่ำงชดัเจนเป็นรูปธรรม 
-มกีำรกระจำยอ ำนำจใหผู้บ้รหิำรในระดบัรอง 

1. กระบวนกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กร (Internal 
Process) 
-ระบบกำรสื่อสำรภำยในองค์กรยงัไม่มปีระสทิธภิำพ  
-กำรเพิม่นวตักรรมและวธิกีำรสอนทีห่ลำกหลำยเพื่อ
ตอบสนองผลลพัธ์กำรเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในทศวรรษที ่21 
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และกรรมกำรแต่ละชุดในกำรก ำหนดแนวทำงปฏบิตัใินกำร
บรหิำรจดักำรงำนทีร่บัผดิชอบอย่ำงเป็นระบบ 
-กรรมกำรบรหิำรหลกัสูตรมรีะบบกำรบรหิำรจดักำรและกำร
ด ำเนินงำนดำ้นหลกัสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
-มบีนัทกึขอ้ตกลงควำมร่วมมอืกบัสถำบนัอุดมศกึษำใน
ประเทศ จ ำนวน 2  สถำบนัเพื่อแลกเปลี่ยนในดำ้นกำร
จดักำรเรยีนกำรสอนและกำรพฒันำคุณภำพนิสติ 
-มรีะบบและกลไกในกำรส่งเสรมิอำจำรย์ในกำรบูรณำกำร
กำรเรยีนกำรสอนกบัพนัธกจิอื่นเพื่อเพิม่ประสทิธผิลกำร
เรยีนรู ้

-ระบบและกลไกในกำรส่งเสรมิกำรผลติผลงำนวจิยั/ผลงำน
วชิำกำรทีต่อบโจทย์ชุมชน/ประเทศ และกำรเผยแพร่
ผลงำนวจิยัในระดบัชำต/ินำนำชำตยิงัไม่มปีระสทิธภิำพ 
-ขำดระบบและกลไกในกำรขบัเคลื่อนกำรบูรณำกำร
งำนวจิยักบักำรบรกิำรวชิำกำรและกำรท ำนุบ ำรุง
ศลิปวฒันธรรมเพื่อเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชุมชนให้
เป็นไปอย่ำงต่อเนือง 
-กลไกในกำรก ำกบักำรด ำเนินโครงกำร/กจิกรรมตำม
แผนปฏบิตักิำร ยงัไม่มีประสทิธภิำพ   

2. สถำนภำพทำงกำรเงนิและทรพัย์สนิ (Financial) 
กำรเพิม่รำยได ้ 
-มแีผนในกำรเปิดหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษำ พยม.(กำร
พยำบำลผูใ้หญ่และผูสู้งอำยุ)ในปีกำรศกึษำ 2562 
-มหีอ้งสมุด ทรพัยำกรเพื่อกำรศกึษำ และบรรณำรกัษ์
ประจ ำ มกีำรประเมนิและปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนอยำ่ง
สม ่ำเสมอ  
- มหีอ้งปฏิบตักิำรพยำบำล วสัดุ ครุภณัฑ์ และเจำ้หน้ำที่
ประ จ ำ มกีำรประเมนิและปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

2. สถำนภำพทำงกำรเงนิและทรพัย์สนิ (Financial) 
กำรเพิม่รำยได ้ 
-จ ำนวนผูร้บับรกิำรในโครงกำร/หลกัสูตรทีช่่วยเสรมิสรำ้ง
รำยไดข้ององค์กรยงัไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
-ยงัไม่มกีำรใชเ้ทคโนโลยมีำช่วยในกำรลดขัน้ตอนในกำร
ปฏบิตังิำน   
-กำรบรหิำรจดักำรเพื่อเพิม่กำรใหบ้รกิำรในหอ้งปฏบิตักิำร
และหอ้งสมุดใหเ้ป็นไปอย่ำงคุม้ค่ำ 

3. กำรเรยีนรูแ้ละพฒันำขององค์กร (Innovation/Learning 
& Growth) 
-บุคลำกรมกีำรจดัท ำบนัทกึขอ้ตกลงในกำรปฏบิตังิำน
(PA)และจดัท ำแผนพฒันำตนเอง(ID Plan)  
-มรีะบบกำรสนับสนุนกำรศกึษำต่อในระดบัปรญิญำเอกและ
ควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งทำงวชิำกำรของบุคลำกรสำย
วชิำกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

3. กำรเรยีนรูแ้ละพฒันำขององค์กร (Innovation/Learning 
& Growth) 
-ระบบฐำนขอ้มูลและสำรสนเทศยงัไม่มีควำมสมบูรณ์และ
เอื้อต่อผูบ้รหิำรในกำรน ำมำใชใ้นกำรบรหิำรจดักำร 
 -องค์กรยงัขำดวฒันธรรมคุณภำพ  เช่น  กำรจดักำรควำมรู ้
และ กำรน ำระบบประกนัคุณภำพกำรศกึษำไปบูรณำกำรกบั
งำนประจ ำอย่ำงเป็นรูปธรรม 

4. ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ส่ีวน
ไดส่้วนเสยีภำยนอก (External Customer)  
- ผูใ้ชบ้ณัฑติสะทอ้นว่ำ บณัฑติมีควำมรูท้ำงทฤษฎีและ
ทกัษะกำรปฏบิตักิำรพยำบำล อยู่ในระดบัมำตรฐำนวชิำชพี 
และบณัฑติมคีวำมกล้ำคดิ กล้ำแสดงควำมคดิเหน็ 
-มกีระบวนกำรเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรประกอบอำชพี 
เช่น  กำรทบทวนควำมรูก้่อนสอบขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบ
วชิำชพี  กำรฝึกทกัษะดำ้นภำษำองักฤษ  กำรเสรมิสรำ้ง
ทกัษะในกำรสื่อสำรและสรำ้งสมัพนัธภำพกบัผูใ้ชบ้รกิำร
ผ่ำนกจิกรรมบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคมในชุมชน 

4. ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของผูม้ส่ีวน
ไดส่้วนเสยีภำยนอก (External Customer)  
-ควำมพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติต่อบณัฑติทีส่ ำเรจ็กำรศกึษำ
ปีกำรศกึษำ 2558 ดำ้นทีม่ค่ีำเฉลี่ยน้อยทีสุ่ดคอืดำ้นทกัษะ
ทำงปัญญำ และดำ้นทกัษะกำรวเิครำะห์เชงิตวัเลข กำร
สื่อสำร และเทคโนโลยสีำรสนเทศ  
-จ ำนวนโครงกำร/หลกัสูตรทีม่ยีงัไม่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของหน่วยงำนและชุมชน   
-ขำดระบบกำรประชำสมัพนัธ์เชงิรุกเกี่ยวกบัหลกัสูตรของ
คณะไปยงัสถำบนักำรศกึษำต่ำงๆ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.นโยบายภาครฐั  1. นโยบายภาครฐั  

-กำรปรบัปรุงและพฒันำกฎหมำย เพิม่ประสทิธภิำพกำร
อ ำนวยควำมยุตธิรรมและกำรบงัคบัใชก้ฎหมำย  
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-กำรผลติก ำลงัคนทีม่คุีณภำพ มทีกัษะในศตวรรษที่ 21 
สนองควำมต้องกำรของสงัคมและตลำดแรงงำนผ่ำน
หลกัสูตรทีย่ดืหยุ่น หลำกหลำย  
-กำรวจิยัและกำรบรกิำรวชิำกำรทีมุ่่งกำรใชป้ระโยชน์/ผูใ้ช้
ประโยชน์ชดัเจน  โดยควำมร่วมมอืภำคส่วนต่ำงๆ 
-อำจำรย์มคุีณภำพกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
วชิำชพี(PSF) มทีกัษะในกำรจดักำรศกึษำดว้ยเทคโนโลยทีี่
ทนัสมยั 
-กำรพฒันำระบบบรหิำรจดักำรภำครฐั โดยสรำ้งค่ำนิยมให้
ทุกภำคส่วนตระหนักรูใ้นเรื่องควำมซื่อสตัย์สุจรติ  

 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 
-เศรษฐกจิมแีนวโน้มขยำยตวัต่อเนื่องในระดบัทีส่อดคล้อง 
กบัศกัยภำพ 

2. สภาวะเศรษฐกิจ 
-กำรบรโิภคภำคเอกชนขยำยตวัต ่ำกว่ำทีป่ระเมนิไว้
เนื่องจำกก ำลงัซื้อในประเทศทีย่งัขยำยตวัไม่ทัว่ถงึ  
-กำรใชจ้่ำยภำครฐัอำจต ่ำกว่ำคำด จำกขอ้จ ำกดัในกำร
เบกิจ่ำย และกำรด ำเนินโครงกำรลงทุนของภำครฐั 

3. การเมือง สงัคม วฒันธรรม  
-บรรทดัฐำนทำงวฒันธรรมควำมเชื่อ ค่ำนิยม ภูมปัิญญำ 
ประเพณี และศำสนำ  
-กำรพทิกัษ์รกัษำสถำบนัพระมหำกษตัรยิ์และกำรยดึ
แนวทำงในกำรด ำเนินชวีติจำกปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง 

3. การเมือง สงัคม วฒันธรรม  
-สภำพปัญหำทำงกำรเมอืงและกำรปกครองทีส่่งผลกระทบ
ต่อกำรพฒันำเศรษฐกจิ สงัคม  
-โครงสรำ้งของประชำกรวยัเดก็จะลดลงจำกรอ้ยละ 21.6 ใน
ปี 2550 เป็น รอ้ยละ 17.2 ในปี 2580 
-จ ำนวนเดก็ทีม่ำสมคัรเรยีนในมหำวทิยำลยั ลดลง 

4. สถานการณ์โลก 
-มหำวทิยำลยัสรำ้งเครอืข่ำยร่วมกนั เชื่อมต่อกนัดว้ย
อนิเตอร์เน็ตเพื่อใหส้อดคล้องกบัโลกสมยัใหม่ทีม่กีำรแข่งขนั
และเปลี่ยนแปลงสูง 
-ยกระดบั English Proficiency & Digital skill 

4. สถานการณ์โลก 
-กำรปรบัตวั เป็นสงัคมเศรษฐกจิฐำนควำมรูยุ้คโลกำภวิฒัน์ 
-กำรปรบันโยบำยและเสน้ทำงกำรผลติไปสู่ ภำคส่วนทีเ่ป็น
กำรเพิม่มูลค่ำของทรพัยำกร 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 1 ด้านการเรียนการสอนและพฒันานิสิต 
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 แผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลยัพะเยา พ.ศ. 2562 – 2565 
1.  ประเดน็ยุทธศาสตรด้์านการเรียนการสอนและพฒันานิสิต    
จดักำรเรยีนกำรสอนทีเ่น้นใหน้ิสติอยู่และเรยีน (Live and Learn) อย่ำงมคีวำมสุข จบไปมงีำนท ำและเป็นคนดขีองสงัคม บณัฑติมีคุณภำพ ไดม้ำตรฐำนตำมคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ ตอบสนองควำมเป็น
สำกลและแข่งขนัไดใ้นประชำคมอำเซยีน 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิตัิ ตวับ่งชี้ควำมส ำเรจ็ตำมกลยุทธ์ ค่ำเฉลี่ย
ผลงำน
ยอ้น 
หลงั  
3 ปี 

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผูร้บัผดิชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 อตั

ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

เอก 
ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

บรหิำร
จดักำร 
ขอ้ที ่

1. ยกระดบักำรจดั
กำรศกึษำใหม้คุีณภำพ
ตำมมำตรฐำนสำกล 
 

1. พฒันำระบบและกลไกในกำร
ประเมนิผูใ้ชบ้ณัฑติและผูม้ส่ีวน
ไดส่้วนเสยีทุกกลุ่ม 
2. สนับสนุนกำรใช ้
นวตกรรมและเทคโนโลยี
ทำงดำ้นกำรเรยีนกำรสอน 
3. พฒันำคุณภำพกำรจดักำร
เรยีนกำรสอนและกำรวดั
ประเมนิผลเพื่อเพิม่สมรรถนะ
ของบณัฑติทัง้ทำงดำ้นวชิำกำร
และวชิำชพีตำมกรอบมำตรฐำน

1. จ ำนวนปีทีไ่ดร้บักำรรบัรอง
สถำบนัจำกสภำกำรพยำบำล      

4 4 5 5 5  -รองคณบดฝ่ีำย
วชิำกำรและ
กรรมกำร 
บรหิำรหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3,4, 
5,6 

  

2. รอ้ยละของบณัฑติทีส่อบผ่ำน
เพื่อขอรบัใบอนุญำตประกอบ
วชิำชพีในปีแรก  

70 80 85 90 95  

3. ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมนิ
ตำมกรอบมำตรฐำน TQF 
และอตัลกัษณ์บณัฑติ  

≥ 3.50 ≥ 
3.51   

≥ 
3.51   

≥ 
3.51   

≥ 
3.51   

 

4. ค่ำเฉลี่ยควำมพงึพอใจต่อ
สมรรถนะของบณัฑติของผูใ้ช้
บณัฑติและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี
ทุกกลุ่ม 

≥ 3.50 ≥ 
3.51   

≥ 
3.51   

≥ 
3.51   

≥ 
3.51   
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คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษำแห่งชำติ
และอตัลกัษณ์บณัฑติ 
 

5. รอ้ยละของนิสติทีผ่่ำนกำร
ประเมนิทกัษะทำงกำรพยำบำล
ทีจ่ ำเป็นก่อนส ำเรจ็กำรศกึษำ   

N/A 100 100 100 100 100 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิตัิ ตวับ่งชี้ควำมส ำเรจ็ตำม 
กลยุทธ ์

ค่ำเฉลี่ย
ผลงำน
ยอ้น 
หลงั  
3 ปี 

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผูร้บัผดิชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 อตั

ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

เอก 
ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

บรหิำร
จดักำร 
ขอ้ที ่

 4. ส่งเสริมกำรจดักจิกรรม
เพื่อเสรมิสรำ้งสมรรถนะ
บณัฑติทีต่อบสนองควำม 
ต้องกำรของผูใ้ชบ้ณัฑติและ
ผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุกกลุ่ม 
5. สนับสนุนปัจจยัเอื้อในกำร
จดักำรควำมรูแ้ละกำรสรำ้ง
คลงัควำมรูท้ำงดำ้นสุขภำพ 
6.ส่งเสรมิอำจำรย์ในกำร
ผลติสื่อกำรสอน ต ำรำ/
หนังสอื/เอกสำรค ำสอนเพื่อ
สนับสนุนกำรเรยีนรูข้องนิสติ 
7.เตรยีมควำมพรอ้มผูส้ ำเรจ็
กำรศกึษำในกำรสอบควำมรู้
เพื่อขึน้ทะเบยีนและรบั
ใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบ
วชิำชพีกำรพยำบำลและกำร
ผดุงครรภ์  

6. จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรม
ดำ้นกำรพฒันำคุณภำพกำร
พยำบำลของนิสติชัน้ปีที ่4   

1 2 2 3 3  รองฯฝ่ำย
วชิำกำรและ 
รองฯฝ่ำยกจิกำร
นิสติ 

1,2,3,4   

7.จ ำนวนสื่อ/นวตักรรม
ทำงดำ้นกำรเรยีนกำรสอน   

N/A 1 1 2 2  

8.จ ำนวนประเดน็และองค์
ควำมรูท้ีไ่ดจ้ำกกำรจดักำร
ควำมรูด้ำ้นกำรจดักำรเรยีน
กำรสอนและกำรวจิยั ที่
ก ำหนด  

N/A 1 1 2 2  

9. จ ำนวนหลกัสูตรพยำบำลศำ
สตรมหำบณัฑติ 
ทีไ่ดร้บักำรเหน็ชอบจำกสภำ
กำรพยำบำล 

N/A 1 - 1 -  

กลยุทธ ์ แนวปฏบิตัิ ตวับ่งชี้ควำมส ำเรจ็ตำม ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผูร้บัผดิชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 



13 
 

 
 

กลยุทธ ์ ค่ำเฉลี่ย
ผลงำน
ยอ้น 
หลงั  
3 ปี 

2561 2562 2563 2564 2565 อตั
ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

เอก 
ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

บรหิำร
จดักำร 
ขอ้ที ่

 8.ประเมนิคุณภำพบณัฑติ
ตำมอตัลกัษณ์และผลลพัธ์
กำรเรยีนรูท้ีก่ ำหนดใน
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
9.น ำผลกำรประเมนิมำ
พฒันำกำรจดักจิกรรมกำร
เรยีนกำรสอนอย่ำงต่อเนื่อง 
10.เตรยีมควำมพรอ้มในกำร
เปิดสอนในระดบับณัฑติ 
ศกึษำ 
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ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ด้านการวิจยั 

 

 

 

 

 

 
 

2. ประเดน็ยุทธศาสตรด้์านการวิจยั      
ท ำกำรวจิยัทีเ่น้นกำรสรำ้งปัญญำรวมหมู่ (Collective Intelligence) เคยีงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคดิ OUOP – One University One Province)  มุ่งสู่ควำมเป็นเลศิทำงดำ้นกำรวจิยัสู่ระดบัชำตนิำนำชำต ิ
โดยกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรูข้องชุมชน ทอ้งถิน่ และองค์ควำมรูท้ีเ่ป็นสำกลเขำ้ดว้ยกนัอยำ่งเป็นระบบ ใหน้ ำไปสู่กำรแข่งขนัไดอ้ย่ำงยัง่ยนืในประชำคมโลก 
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กลยุทธ์ แนวปฏบิตัิ ตวับ่งชี้ควำมส ำเรจ็ตำมกล
ยุทธ์ 

ค่ำเฉลี่ย
ผลงำน
ยอ้นหลงั
3 ปี 

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผูร้บัผดิชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 
2561 2562 2563 2564 อตั

ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

เอก 
ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

บรหิำร
จดักำร 
ขอ้ที ่

2. พฒันำงำนวจิยั/
นวตักรรมทีต่อบสนอง
ควำมต้องกำรทำงดำ้น 
สุขภำพของชุมชน/ประเทศ
และไดร้บักำรเผยแพร่ใน
ระดบัชำต/ินำนำชำต ิ
 

1. ก ำหนดทศิทำงในกำรผลติ
ผลงำนวจิยั/นวตักรรมที่
ตอบสนองควำมต้องกำร
ทำงดำ้นสุขภำพของชุมชน/ 
ประเทศ 
2.พฒันำศกัยภำพอำจำรยใ์น
กำรสรำ้งผลงำนวจิยั/ 
นวตกรรมทีม่คุีณภำพ 
3.สนับสนุนปัจจยัเอื้อใหแ้ก่
อำจำรย์ในกำรสรำ้งผลงำน 
วจิยั/นวตกรรม 
4.ส่งเสรมิอำจำรย์ในกำรจดัท ำ
โครงกำรวจิยัเพื่อขอสนับสนุน
ทุนวจิยัจำก 
แหล่งทุนภำยนอก 
 
 
 

10.จ ำนวนประเดน็ดำ้นกำร
วจิยั/นวตักรรมทีก่ ำหนด
สอดคล้องกบัควำมต้องกำร
ทำงดำ้นสุขภำพของชุมชน/
ประเทศ 

1 1 2 3 4 ผูช่้วยคณบดี
ดำ้นบรกิำร
วชิำกำรและ
ประกนั
คุณภำพฯ 
ผูช่้วยคณบดี
ดำ้นวจิยัและ
กรรมกำรวจิยั 
 

 2,7,8  

11.จ ำนวนผลงำนวจิยั/
นวตักรรมทีส่ำมำรถน ำไปใช้
ประโยชน์ทำงดำ้นสุขภำพ
ของชุมชน/สถำบนั/ประเทศ 

N/A 1 2 3 4 

12. จ ำนวนผลงำนวจิยั/
นวตักรรมทีส่ำมำรถน ำไป
เผยแพร่ในระดบัชำต/ิ
นำนำชำต ิ

N/A ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 

 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิตัิ ตวับ่งชี้ควำมส ำเรจ็ตำม 
กลยุทธ ์

ค่ำเฉลี่ย
ผลงำน
ยอ้น 

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผูร้บัผดิชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 
2561 
 

2562 2563 2564 2565 อตั
ลกัษณ์ 

เอก 
ลกัษณ์ 

บรหิำร
จดักำร 
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หลงั  
3 ปี 

 
 

ขอ้ที ่ ขอ้ที ่ ขอ้ที ่

 5.ส่งเสรมิกำรสรำ้งเครอืข่ำย
ควำมร่วมมอืกบัสถำบนั 
กำรศกึษำในระดบัชำต/ิ 
นำนำชำตใินกำรสรำ้ง
ผลงำนวจิยัทีม่คุีณภำพ 
6.สนับสนุนอำจำรย์ในกำร
เตรยีมบทควำมวจิยัเพื่อ
ตพีมิพ์ในระดบัชำต/ิ
นำนำชำต ิ
7.ส่งเสรมิอำจำรย์ในกำรน ำ
ผลงำนวจิยัไปใชป้ระโยชน์
ทำงดำ้นสุขภำพกบัชุมชน/
สถำบนั/ประเทศ 
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ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ด้านบริการวิชาการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ประเดน็ยุทธศาสตรด้์านบริการวิชาการ 
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บรกิำรวชิำกำรแบบมส่ีวนร่วม โดยเน้นกำรใชปั้ญญำรวมหมู่ ทีช่่วยพฒันำและสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชุมชน สงัคมและประเทศ(Community Empowerment) 
กลยุทธ์ แนวปฏบิตัิ ตวับ่งชี้ควำมส ำเรจ็ตำมกล

ยุทธ์ 
ค่ำเฉลี่ย
ผลงำน
ยอ้นหลงั
3 ปี 

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผูร้บัผดิชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 
2561 2562 2563 2564 อตั

ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

เอก 
ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

บรหิำร
จดักำร 
ขอ้ที ่

3.ส่งเสรมิกำรบูรณำกำร
ทุกพนัธกจิในกำรเสรมิ 
สรำ้งควำมเขม้แขง็ของ
ชุมชน 
 

1.ส ำรวจสภำพปัญหำและ
ควำมต้องกำรของชุมชน/
สถำบนั 
2.สรำ้งควำมร่วมมอืกบัภำคี
เครอืข่ำยทัง้ภำยใน/ภำยนอก
ในกำรใหบ้รกิำรวชิำกำรเพื่อ
สรำ้งควำมเขม้แขง็ของชุมชน 
3.ส่งเสรมิกำรบูรณำกำร
บรกิำรวชิำกำรกบักำรเรยีน
กำรสอน/กำรวจิยั/กำรท ำนุ
บ ำรุงศลิปวฒันธรรมเพื่อต่อ
ยอดโมเดลดำ้นสุขภำพ 
4.ส่งเสรมิกำรใหบ้รกิำร
วชิำกำรเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของชุมชน/สถำบนั
และสรำ้งรำยได ้
 

13.จ ำนวนโครงกำรบูรณำ
กำรกำรเรยีนกำรสอนกบักำร
วจิยั/กำรบรกิำรวชิำกำร/กำร
ท ำนุบ ำรุงศลิปวฒันธรรม 

1 1 2 2 3 ผูช่้วยคณบดี
ดำ้นบรกิำร
วชิำกำรและ
ประกนั
คุณภำพฯ 
ผูช่้วยคณบดี
ดำ้นวจิยัและ
กรรมกำรวจิยั 
 

 2,7,8  

14.จ ำนวนโมเดลกำรดูแล
สุขภำพของชุมชนทีม่กีำร
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
โดยผูน้ ำชุมชน  และภำคี
เครอืข่ำย   

1 1 2 2 3 

15.จ ำนวนโมเดลทีไ่ดร้บักำร
สนับสนุนจำกแหล่งทุน
ภำยนอกและก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำง 
เป็นรูปธรรม 
 

1 1 1 2 2  

 

 

 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิตัิ ตวับ่งชี้ควำมส ำเรจ็ตำมกลยุทธ์ ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผูร้บัผดิชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 
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ค่ำเฉลี่ย
ผลงำน
ยอ้น 
หลงั  
3 ปี 

2561 2562 2563 2564 2565 อตั
ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

เอก 
ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

บรหิำร
จดักำร 
ขอ้ที ่

  16. จ ำนวนโครงกำร 
/หลกัสูตรทีต่อบสนองควำม 
ต้องกำรของชุมชน/สถำบนัและ
สรำ้งรำยได ้

2 2 2 3 3      
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ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ด้านท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
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4. ประเดน็ยุทธศาสตรด้์านท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
ท ำนุบ ำรุงภูมปัิญญำ ศลิปะ วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อมของทอ้งถิน่ (Local Wisdom) สู่สำกล อย่ำงยัง่ยนื 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิตัิ ตวับ่งชี้ควำมส ำเรจ็ตำม 
กลยุทธ ์

ค่ำเฉลี่ย
ผลงำน
ยอ้น 
หลงั  
3 ปี 

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผูร้บัผดิชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 อตั

ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

เอก 
ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

บรหิำร
จดักำร 
ขอ้ที ่

4.สรำ้งบณัฑติใหเ้ป็นผูน้ ำ
ดำ้นสุขภำพ 

1. พฒันำภำวะผูน้ ำของนิสติ 
2. ส่งเสริมบุคลำกร/นิสติใน
กำรเป็นแบบอย่ำงในกำร
ดูแลรกัษำภำวะสุขภำพกำย-
จติ สงัคม และสิง่แวดล้อมที่
ด ีไดแ้ก่ กำรรบัประทำน
อำหำรทีม่ปีระโยชน์  กำร
ออกก ำลงักำย   กำรพกัผ่อน  
และกำรอยู่ร่วมกนัในสงัคม
และสิง่แวดล้อมอย่ำงเกื้อกลู 
3. จดัท ำโครงกำรเพื่อ
ส่งเสรมิควำมไวของนิสติใน
ดำ้นกำรพฒันำคุณภำพกำร
พยำบำลและกำรสรำ้ง 
นวตกรรมทำงดำ้นสุขภำพ 

17. จ ำนวนโครงกำร/กจิกรรม
ทีจ่ดัท ำขึน้เพื่อส่งเสรมิ
บุคลำกร/นิสติในกำรมสุีขภำพ
กำย-จติ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้มทีด่ ี เช่น  กำร
ออกก ำลงักำย   กำรสวด
มนต์ กำรเจรญิสต ิ และกำร
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม   

N/A 1 1 2 2  รองฯฝ่ำย
วชิำกำรและ 
รองฯฝ่ำยกจิกำร
นิสติ 

1,2,3,4   

18. รอ้ยละของบณัฑติมกีำร
แสดงออกในกำรเป็น
แบบอย่ำงทีด่ดีำ้นสุขภำพ  
เช่น กำรออกก ำลงักำย   กำร
ประหยดัน ้ำ  ไฟฟ้ำ  กำรลด
ขยะ   

N/A ≥  80 ≥  80 ≥  80 ≥  80 ≥  80 
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กลยุทธ ์ แนวปฏบิตัิ ตวับ่งชี้ควำมส ำเรจ็ตำมกลยุทธ์ ค่ำเฉลี่ย
ผลงำน
ยอ้น 
หลงั  
3 ปี 

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผูร้บัผดิชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 อตั

ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

เอก 
ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

บรหิำร
จดักำร 
ขอ้ที ่

 4. ส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำร
เรยีนกำรสอนกบักำรท ำนุ
บ ำรุงศลิปวฒันธรรมและ
กจิกำรนิสติ 
 

19. จ ำนวนโครงกำรของนิสติที่
ส่งเสรมิคุณภำพกำรพยำบำล
และกำรสรำ้งนวตกรรม
ทำงดำ้นสุขภำพ    

N/A 1 1 2  2      

20. จ ำนวนโครงกำรบูรณำกำร
กำรเรยีนกำรสอนกบักำรท ำนุ
บ ำรุงศลิปวฒันธรรมและ
กจิกำรนิสติ  

1 1  1 2  2  
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ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 5 ด้านการบริหาร 
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5. ประเดน็ยุทธศาสตรด้์านการบริหาร 
บรหิำรจดักำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ประสทิธผิล และยดึมัน่ในธรรมำภบิำล (Good Governance) 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิตัิ ตวับ่งชี้ควำมส ำเรจ็ตำม 
กลยุทธ ์

ค่ำเฉลี่ย
ผลงำน
ยอ้น 
หลงั  
3 ปี 

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผูร้บัผดิชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 อตั

ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

เอก 
ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

บรหิำร
จดักำร 
ขอ้ที ่

5.ผลกัดนัองค์กรให้
เทยีบเคยีงกบัสถำบนั 
อุดมศกึษำในกลุ่มประเทศ
อำเซยีน 
 

1. ส่งเสริมกำรน ำองค์กรใน
กำรเทยีบเคยีงดำ้นกำรผลติ
และหรอืกำรวจิยักบั
สถำบนัอุดมศกึษำในกลุ่ม
ประเทศอำเซยีน 

21. จ ำนวนสถำบนัอุดมศกึษำ
ในกลุ่มประเทศอำเซยีนทีม่ี
กำรจดัท ำบนัทกึขอ้ตกลง
ควำมร่วมมอืดำ้นกำรผลติ 
และหรอืกำรวจิยั  

N/A 1 1 2 2  ผูช่้วยคณบดี
ดำ้นวจิยัและ
วเิทศสมัพนัธ์ 
 
 

  1 
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2. พฒันำศกัยภำพบุคลำกร
และนิสติในกำรใชภ้ำษำ 
องักฤษเพื่อกำรสื่อสำรใน
ชวีติประจ ำวนัและวชิำชพี 
3.ส่งเสรมิกำรศกึษำดูงำน
เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ดำ้นกำรผลติและกำรวจิยักบั
สถำบนัอุดมศกึษำในกลุ่ม
ประเทศอำเซยีน 
 

22. รอ้ยละของนิสติทีผ่่ำนกำร
ประเมนิกำรกำรสอบ
ภำษำองักฤษมำตรฐำนก่อน
ส ำเรจ็กำรศกึษำ  

N/A ≥80 ≥80 ≥80 ≥80   
 
 
 
ผูช่้วยคณบดี
ดำ้นกำร
ประกนั
คุณภำพ
กำรศกึษำ
และบรกิำร
วชิำกำร 

23. ระดบัคะแนนผลกำร
ประเมนิประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำในระบบ AUN QA 
และ CUPT QA    

3 3 4 4 5  

 

 

 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิตัิ ตวับ่งชี้ควำมส ำเรจ็ตำมกล
ยุทธ์ 

ค่ำเฉลี่ย
ผลงำน
ยอ้น 
หลงั  
3 ปี 

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผูร้บัผดิชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 อตั

ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

เอก 
ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

บรหิำร
จดักำร 
ขอ้ที ่
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 4. ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยน
อำจำรย์และนิสติกบั
สถำบนัอุดมศกึษำในกลุ่ม
ประเทศอำเซยีน 
5. ส่งเสริมกำรจดัท ำบนัทกึ
ขอ้ตกลงควำมร่วมมอืในดำ้น
กำรผลติและหรอืกำรวจิยักบั
สถำบนัอุดมศกึษำในกลุ่ม
ประเทศอำเซยีน 
6. พฒันำระบบและกลไก
กำรประกนัคุณภำพ
กำรศกึษำใหม้ปีระสทิธภิำพ
โดยใช ้AUN QA และ 
CUPT QA 
 

          1 

 

 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิตัิ ตวับ่งชี้ควำมส ำเรจ็ตำมกล
ยุทธ์ 

ค่ำเฉลี่ย
ผลงำน
ยอ้น 
หลงั  
3 ปี 

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผูร้บัผดิชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 อตั

ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

เอก 
ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

บรหิำร
จดักำร 
ขอ้ที ่

6.พฒันำระบบบรหิำรจดักำร
ใหเ้อื้อต่อกำร 

1.ก ำหนดสมรรถนะทีจ่ ำเป็น
ของอำจำรย์ทำงดำ้นกำร

24.รอ้ยละของตวัชี้วดัส ำคญั
ของแผนกลยุทธท์ีม่กีำร

N/A ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80  รองคณบดี
ฝ่ำยบรหิำร 

  1 
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บรรลุวสิยัทศัน์ 
 

จดักำรเรยีนกำรสอนและกำร
วจิยั 
2.ก ำหนดสมรรถนะทีจ่ ำเป็น
ของบุคลำกรสำยสนับสนุนที่
เอื้อต่อกำรบรรลุวสิยัทศัน์
ขององค์กร 
3. สื่อสำรเพื่อสรำ้งควำม
เขำ้ใจตวัชี้วดัส ำคญัของแผน
กลยุทธ์และถ่ำยทอดลงสู่
ตวัชี้วดัของแผนปฏบิตักิำร  
4.สรำ้งกำรมส่ีวนร่วมของ
บุคลำกรในกำรก ำหนด PA 
และ ID Plan 
 

ถ่ำยทอดเป็นตวัชี้วดัของ
แผนปฏบิตักิำร  
25. รอ้ยละของบุคลำกรทีม่ี
กำรจดัท ำแผนพฒันำตนเองที่
สอดคล้องกบัสมรรถนะที่
จ ำเป็นต่อกำรบรรลุวสิยัทศัน์
ขององค์กร  

N/A ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80  

26. จ ำนวนแผนบรหิำรควำม
เสีย่งทีส่อดคล้องกบักลยุทธ์ที่
ตอบสนองต่อกำรบรรลุ
วสิยัทศัน์ขององค์กรและ 
ระดบัของควำมเสีย่ง  

N/A ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2  

27.จ ำนวนฐำนขอ้มูล/
สำรสนเทศทีม่คีวำมสมบูรณ์
และเอื้อต่อกำรบรหิำรและกำร
ประกนัคุณภำพกำรศกึษำ  

N/A 4 4 5 5  

 

 

กลยุทธ ์ แนวปฏบิตัิ ตวับ่งชี้ควำมส ำเรจ็ตำมกล
ยุทธ์ 

ค่ำเฉลี่ย
ผลงำน
ยอ้น 
หลงั  
3 ปี 

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผูร้บัผดิชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 
2561 2562 2563 2564 2565 อตั

ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

เอก 
ลกัษณ์ 
ขอ้ที ่

บรหิำร
จดักำร 
ขอ้ที ่
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 5.สนับสนุนกำรพฒันำ
ตนเองของบุคลำกร 
6.ตดิตำมกำรน ำควำมรูม้ำใช้
ประโยชน์ในกำรพฒันำงำน 
7. พฒันำระบบฐำนขอ้มูล/
สำรสนเทศใหเ้อื้อตอ่กำร
บรหิำรและกำรประกนั
คุณภำพกำรศกึษำ 
8. จดัท ำแผนบรหิำรควำม
เสีย่งทีส่อดคล้องกบัแผนกล
ยุทธ์ทีต่อบสนองต่อกำร
บรรลุวสิยัทศัน์ขององค์กร
และระดบัของควำมเสีย่ง 
 

28. รอ้ยละของตวัชี้วดัของ
แผนปฏบิตักิำรและแผน 
กลยุทธ์ทีบ่รรลุค่ำเป้ำหมำย  

80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80     

29. ค่ำเฉลี่ยควำมพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติและผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยีต่อประโยชน์ทีไ่ดร้บั
จำกผลงำนวจิยัขององค์กร    

N/A ≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

30. ค่ำเฉลี่ยควำมพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติและผูม้ส่ีวนได้
ส่วนเสยีต่อประโยชน์ทีไ่ดร้บั
จำกกำรใหบ้รกิำรวชิำกำรของ
องค์กร   

N/A ≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 

≥ 
3.51 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 
 

วิสยัทศัน์   “ผลติบณัฑติพยำบำลใหม้คุีณภำพระดบัอำเซยีน  เป็นผูน้ ำดำ้นสุขภำพ  และเสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชุมชน” 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

มิติ             ด้านการเรียนการสอนและพฒันานิสิต          ด้านการวิจยั               ด้านบริการวิชาการ      ด้านท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม      ด้านการบริหาร 

ประสิทธิผล      -ไดร้บักำรรบัรองสถำบนักำรศกึษำจำก 
สภำกำรพยำบำลในระดบัดมีำก   
-บณัฑติมสีมรรถนะทำงวชิำกำร   

-มผีลงำนวจิยั/นวตักรรมที่
สำมำรถน ำไปเผยแพร่ใน
ระดบัชำต/ินำนำชำต ิ

-มโีมเดลทีไ่ดร้บักำร
สนับสนุนจำกแหล่งทุน
ภำยนอกและก่อใหเ้กดิ

-บณัฑติเป็นแบบอย่ำงในกำร
ดูแลรกัษำภำวะสุขภำพกำย-
จติ สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีด่ี 

-มรีะบบบรหิำรจดักำรทีเ่อื้อต่อ
กำรบรรลุวสิยัทศัน ์
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-บณัฑติมสีมรรถนะทำงวชิำชพี  
-บณัฑติมทีกัษะดำ้นกำรปฏบิตักิำร
พยำบำล 
 

ประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

 

คุณภาพ   
(มุมมอง 
ด้านลูกค้า) 
 

-บณัฑติมสีมรรถนะทีต่อบสนองควำม
ต้องกำรของผูใ้ชบ้ณัฑติและผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยีทุกกลุ่ม 
 
 
 
 

-มผีลงำนวจิยั/นวตักรรมที่
ตอบสนองควำมต้องกำร 
ทำงดำ้นสุขภำพของชุมชน
และประเทศ 
 

-มรีะบบกำรดูแลสุขภำพ
ของชุมชนทีม่กีำร
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
โดยผูน้ ำชุมชน  และภำคี
เครอืข่ำย 
 
 
 
 
 

-บณัฑติมคีวำมไวต่อกำร
จดักำรปัจจยัเสีย่งทำงดำ้น
สุขภำพและคุณภำพกำร
พยำบำล 
 
 
 
 
 
 

-ผูใ้ชบ้ณัฑติและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยี
มคีวำมพงึพอใจต่อผลผลติและ
ผลลพัธ์ขององค์กร 

มิติ การจดัการเรียนการสอนฯ การวิจยั การบริการวิชาการ การท านุบ ารงุศิลปวฒันธรรม การบริหาร 
ประสิทธิภาพ 
 

-มรีะบบและกลไกในกำรประเมนิผูใ้ชบ้ณัฑติ
และผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีครอบคลุมทุกกลุ่ม   
-มกีำรพฒันำคุณภำพกำรจดักำรเรยีนกำรสอน
และกำรวดัประเมนิผลเพื่อเพิม่สมรรถนะของ
บณัฑติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษำแห่งชำตแิละอตัลกัษณ์บณัฑติ 
-มรีะบบกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทีท่นัสมยั 

-มกีำรก ำหนดงำนวจิยั/
นวตักรรมทีต่อบสนอง
ควำมต้องกำรทำงดำ้น 
สุขภำพของชุมชนและ
ประเทศ 
 

-มกีำรบูรณำกำรกำรเรยีน
กำรสอนกบักำรบรกิำร
วชิำกำรและกำรวจิยั 
-มโีครงกำร/หลกัสูตรที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ชุมชน/สถำบนัและสรำ้ง
รำยได ้

-มกีำรบูรณำกำรกำรเรยีนกำร
สอนกบักำรท ำนุบ ำรุง
ศลิปวฒันธรรมและกจิกำรนิสติ 

-มรีะบบกำรบรหิำรจดักำรทีมุ่่งเน้น
ผลลพัธ์ตำมเป้ำประสงค์ขององค์กร
และกำรจดักำรควำมเสีย่ง 
-มรีะบบประกนัคุณภำพกำรศกึษำ 
AUN QA และ CUPT QA 

การพฒันา
องค์กร 

-มนีโยบำยในกำรก ำหนดทศิทำงกำรจดักำร
ควำมรูด้ำ้นกำรเรยีนกำรสอนและกำรวจิยั 
-มเีวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละชุมชนนักปฏบิตัิ 
 

-มนีโยบำยในกำรก ำหนด
ทศิทำงกำรวจิยัทีมุ่่งเน้น
กำรตอบสนองควำม

-สรำ้งควำมร่วมมือกบัภำคี
เครอืข่ำยในกำรเสรมิสรำ้ง
ควำมเขม้แขง็ของชุมชนและ
กำรขยำยโมเดลดำ้นสุขภำพ 

มนีโยบำยในกำรส่งเสรมิกำร 
บูรณำกำรกำรเรยีนกำรสอนกบั
กำรท ำนุบ ำรุงศลิปวฒันธรรม
และกจิกำรนิสติ 

-มกีำรสรำ้งควำมร่วมมอืทำงดำ้น
กำรผลติและหรอืกำรวจิยักบั
สถำบนัอุดมศกึษำในกลุ่มประเทศ
อำเซยีน 
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ต้องกำรทำงดำ้นสุขภำพ
ของชุมชนและประเทศ 
 

-มรีะบบฐำนขอ้มูล/สำรสนเทศที่
เอื้อต่อกำรบรหิำรและกำรประกนั
คุณภำพกำรศกึษำ 
-บุคลำกรมศีกัยภำพทีต่อบสนองต่อ
กำรบรรลุวสิยัทศัน์ขององค์กร 

  

 

 

 

ประเดน็
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
สิง่ทีต่้องกำรทีจ่ะบรรลุ โดยมคีวำมเชื่อมโยงกบัวสิยัทศัน์   เป้ำประสงค์ และประเดน็ยุทธศำสตร์ทีก่ ำหนด 

มิติประสิทธิผล (A) มิติคุณภาพ  (B) มิติประสิทธิภาพ (C) มิติการพฒันาองค์กร (D) 
1. ดำ้นกำรจดักำร
เรยีนกำรสอนและ
พฒันำนิสติ 

เป้าประสงค์ A1 ไดร้บักำรรบัรองสถำบนักำรศกึษำจำก
สภำกำรพยำบำลในระดบัดมีำก   
-บณัฑติมสีมรรถนะทำงวชิำกำร  วชิำชพีและทกัษะ
ดำ้นกำรปฏบิตักิำรพยำบำล 
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) จ ำนวนปีทีไ่ดร้บักำรรบัรองสถำบนัจำกสภำกำร
พยำบำล     5   ปี 
2) รอ้ยละของบณัฑติทีส่อบผ่ำนเพื่อขอรบัใบอนุญำต
ประกอบวิชำชพีครัง้แรก ≥ รอ้ยละ 80    
3) ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมนิตำมกรอบมำตรฐำน TQF  
≥ 3.51    

เป้าประสงค์ท่ี B1 บณัฑติมี
สมรรถนะทีต่อบสนองควำม
ต้องกำรของผูใ้ชบ้ณัฑติและผูม้ส่ีวน
ไดส่้วนเสยีทุกกลุ่ม  
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) ค่ำเฉลี่ยควำมพงึพอใจต่อ
สมรรถนะของบณัฑติของผูใ้ช้
บณัฑติและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีทุก
กลุ่ม  ≥ 3.51   
 
 

เป้าประสงค์ท่ี C1 ระบบกำรจดักำร
เรยีนกำรสอนทีท่นัสมยั 
-มเีวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรูแ้ละชุมชน 
นักปฏบิตั ิ 
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) มสีื่อ/นวตักรรมทำงดำ้นกำรเรยีนกำร
สอน  อย่ำงน้อย  2  ชิ้น/ปี 
2) มกีำรก ำหนดประเดน็ในกำรจดักำร
ควำมรูด้ำ้นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนและ
กำรวจิยั อย่ำงน้อย 2 ประเดน็ / ปี   
 

เป้าประสงค์ท่ี D1 มนีโยบำยในกำร
ก ำหนดทศิทำงกำรจดักำรควำมรู้
ดำ้นกำรเรยีนกำรสอนและกำรวจิยั 
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) มนีโยบำยในกำรก ำหนดทศิ
ทำงกำรจดักำรควำมรูด้ำ้นกำรเรยีน
กำรสอนและกำรวจิยั เป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร 
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4) ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมนิอตัลกัษณ์บณัฑติ  ≥ 
3.51   
5) รอ้ยละของนิสติทีผ่่ำนกำรประเมนิกำรใชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสอบภำษำองักฤษมำตรฐำนก่อน
ส ำเรจ็กำรศกึษำ เทำ่กบั  รอ้ยละ 100   
6) รอ้ยละของนิสติทีผ่่ำนกำรประเมนิทกัษะทำงกำร
พยำบำลทีจ่ ำเป็นก่อนส ำเรจ็กำรศกึษำ  เท่ำกบั รอ้ยละ 
100  

 

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 

สิง่ทีต่้องกำรทีจ่ะบรรลุ โดยมคีวำมเชื่อมโยงกบัวสิยัทศัน์   เป้ำประสงค์และประเดน็ยุทธศำสตร์ทีก่ ำหนด 
มิติประสิทธิผล (A) มิติคุณภาพ  (B) มิติประสิทธิภาพ (C) มิติการพฒันาองค์กร (D) 

2. ดำ้นกำรวจิยั เป้าประสงค์ A1  มผีลงำนวจิยั/นวตักรรม
ทีส่ำมำรถน ำไปเผยแพร่ในระดบัชำต/ิ
นำนำชำต ิ
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) มผีลงำนวจิยั/นวตักรรมทีส่ำมำรถน ำไป
เผยแพร่ในระดบัชำต/ินำนำชำต ิอย่ำงน้อย  
10  เรื่อง/ปี 

เป้าประสงค์ท่ี B1 มผีลงำนวจิยั/
นวตักรรมทีต่อบสนองควำมต้องกำร
ทำงดำ้นสุขภำพของชุมชนและ
ประเทศ 
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) มผีลงำนวจิยั/นวตักรรมทีส่ำมำรถ
น ำไปใชป้ระโยชน์ทำงดำ้นสุขภำพของ
ชุมชน/ประเทศ อย่ำงน้อย  10  เรื่อง/
ปี 
 
 
 

เป้าประสงค์ท่ี C1  มกีำรก ำหนด
งำนวจิยั/นวตักรรมทีต่อบสนองควำม
ต้องกำรทำงดำ้นสุขภำพของชุมชน
และประเทศ 
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) มกีำรก ำหนดประเดน็ดำ้นกำรวจิยั/
นวตักรรมทีส่อดคล้องกบัควำม
ต้องกำรทำงดำ้นสุขภำพของชุมชน
และประเทศ อย่ำงน้อย   2   ประเดน็   
 
 
 

เป้าประสงค์ท่ี D1 มนีโยบำยในกำร
ก ำหนดทศิทำงกำรวจิยัทีมุ่่งเน้นกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรทำงดำ้น
สุขภำพของชุมชนและประเทศ 
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) มกีำรก ำหนดนโยบำยในกำร
ก ำหนดทศิทำงกำรวจิยัทีมุ่่งเน้นกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรทำงดำ้น
สุขภำพของชุมชนและประเทศ 
เป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 

สิง่ทีต่้องกำรทีจ่ะบรรลุ โดยมคีวำมเชื่อมโยงกบัวสิยัทศัน์  เป้ำประสงค์และประเดน็ยุทธศำสตร์ทีก่ ำหนด 
มิติประสิทธิผล (A) มิติคุณภาพ  (B) มิติประสิทธิภาพ (C) มิติการพฒันาองค์กร (D) 

3. ดำ้นบรกิำรวชิำกำร เป้าประสงค์ A1   มโีมเดลทีไ่ดร้บักำร
สนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกและ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชนอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) จ ำนวนโมเดลทีไ่ดร้บักำรสนับสนุนจำก
แหล่งทุนภำยนอกและก่อใหเ้กดิประโยชน์
ต่อชุมชน  อย่ำงน้อย  1  โมเดล 

เป้าประสงค์ท่ี B1 มรีะบบกำรดูแล
สุขภำพของชุมชนทีม่กีำร
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องโดยผูน้ ำ
ชุมชน  และภำคเีครอืข่ำย 
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) จ ำนวนโมเดลกำรดูแลสุขภำพ
ของชุมชนทีม่กีำรด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่องโดยผูน้ ำชุมชน  และภำคี
เครอืข่ำย  อย่ำงน้อย  1  โมเดล 
 

เป้าประสงค์ท่ี C1  มกีำรบูรณำกำร
กำรเรยีนกำรสอนกบักำรบรกิำร
วชิำกำรและกำรวจิยั 
-มโีครงกำร/หลกัสูตรทีต่อบสนอง
ควำมต้องกำรของชุมชน/สถำบนัและ
สรำ้งรำยได ้ 
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) จ ำนวนโครงกำรบูรณำกำรกำร
เรยีนกำรสอนกบักำรบรกิำรวชิำกำร
และกำรวจิยั อย่ำงน้อย 
 1  โครงกำร/ปี 
2) จ ำนวนโครงกำร/หลกัสูตรที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน/
สถำบนัและสรำ้งรำยได ้ อย่ำงน้อย   
2  โครงกำร/หลกัสูตร 

เป้าประสงค์ท่ี D1  สรำ้งควำม
ร่วมมอืกบัภำคเีครอืข่ำยในกำร
เสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชุมชน
และกำรขยำยโมเดลดำ้นสุขภำพ 
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) จ ำนวนภำคเีครอืข่ำยในกำร
เสรมิสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชุมชน
และกำรขยำยโมเดลดำ้นสุขภำพ
อย่ำงน้อย   1  แห่ง 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 

สิง่ทีต่้องกำรทีจ่ะบรรลุ โดยมคีวำมเชื่อมโยงกบัวสิยัทศัน์  เป้ำประสงค์และประเดน็ยุทธศำสตร์ทีก่ ำหนด 
มิติประสิทธิผล (A) มิติคุณภาพ (B) มิติประสิทธิภาพ (C) มิติการพฒันาองค์กร (D) 

4. ดำ้นท ำนุบ ำรุงศลิปะและ
วฒันธรรม 
 

เป้าประสงค์ A1  บณัฑติเป็นแบบอย่ำง
ในกำรดูแลรกัษำภำวะสุขภำพกำย-จติ 
สงัคม และสิง่แวดลอ้มทีด่ ี
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) มกีำรจดัท ำโครงกำร โดยสนับสนุนกำรมี
ส่วนร่วมของบุคลำกรและนิสติในกำร
ส่งเสรมิสุขภำพกำย-จติ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้มทีด่ ี เช่น  กำรออกก ำลงักำย   
กำรสวดมนต์ กำรเจรญิสต ิ กำรสรำ้ง
ควำมสมัพนัธ์ในกำรอยู่ร่วมกนัและกำร
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  อย่ำงน้อย  2  
โครงกำร/ ปี 
2) รอ้ยละของบณัฑติมกีำรแสดงออกใน
กำรเป็นแบบอย่ำงทีด่ดีำ้นสุขภำพ  เช่น 
กำรออกก ำลงักำย   กำรปรบัตวัในกำรอยู่

เป้าประสงค์ B1 –บณัฑติมี
สมรรถนะดำ้นกำรสรำ้งเสรมิ
สุขภำพเชงิรุก 
-บณัฑติมคีวำมไวต่อกำรจดักำรควำม
เสีย่งทำงดำ้นคุณภำพกำรพยำบำล 
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) จ ำนวนโครงกำรของนิสติเพื่อ
พฒันำคุณภำพกำรพยำบำลและกำร
สรำ้งนวตกรรมทำงดำ้นสุขภำพ   
อย่ำงน้อย  1  โครงกำร/ ปี    

เป้าประสงค์ท่ี C1  มกีำรบูรณำกำร
กำรเรยีนกำรสอนกบักำรท ำนุบ ำรุง
ศลิปวฒันธรรมและกจิกำรนิสติ
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) จ ำนวนโครงกำรบูรณำกำรกำร
เรยีนกำรสอนกบักำรท ำนุบ ำรุง
ศลิปวฒันธรรมและกจิกำรนิสติ อย่ำง
น้อย   1  โครงกำร/ปี 
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ร่วมกนัอย่ำงเกื้อกูล  กำรประหยดัน ้ำ  
ไฟฟ้ำ  กำรลดขยะ  ≥  รอ้ยละ 80  

 

 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 

สิง่ทีต่้องกำรทีจ่ะบรรลุ โดยมคีวำมเชื่อมโยงกบัวสิยัทศัน์  เป้ำประสงค์และประเดน็ยุทธศำสตร์ทีก่ ำหนด 
มิติประสิทธิผล (A) มิติคุณภาพ (B) มิติประสิทธิภาพ (C) มิติการพฒันาองค์กร (D) 

5. ดำ้นกำรบรหิำร 
 

เป้าประสงค์ A1  มรีะบบบรหิำรจดักำรที่
เอื้อต่อกำรบรรลุวสิยัทศัน ์
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมนิกำรปฏบิตัิ
หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ≥ 4   
จำกคะแนนเตม็ 5 
2) รอ้ยละของตวัชี้วดัของแผนปฏิบตักิำร
และแผนกลยทุธ์ทีบ่รรลุค่ำเป้ำหมำย 
อย่ำงน้อย  รอ้ยละ  80   
 

เป้าประสงค์ B1  ผูใ้ชบ้ณัฑติและผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสยีมคีวำมพงึพอใจต่อ
ผลลพัธ์ขององค์กร 
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) ค่ำเฉลี่ยควำมพงึพอใจของผูใ้ช้
บณัฑติและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีต่อ
สมรรถนะของบณัฑติ  ≥ 3.51 
2) ค่ำเฉลี่ยควำมพงึพอใจของผูใ้ช้
บณัฑติและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีต่อ
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจำกผลงำนวจิยัของ
องค์กร   ≥ 3.51 
3) ค่ำเฉลี่ยควำมพงึพอใจของผูใ้ช้
บณัฑติและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสยีต่อ
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจำกกำรใหบ้รกิำร
วชิำกำรขององค์กร   ≥ 3.5 
 

เป้าประสงค์ท่ี C1  มรีะบบกำร
บรหิำรจดักำรทีมุ่่งเน้นผลลพัธ์ตำม
เป้ำประสงค์ขององค์กรและกำร
จดักำรควำมเสีย่ง 
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) รอ้ยละของตวัชี้วดัส ำคญัของแผน
กลยุทธ์ทีม่กีำรถ่ำยทอดเป็นตวัชี้วดั
ของบุคลำกร  อย่ำงน้อย   รอ้ยละ  80 
2) จ ำนวนแผนบรหิำรควำมเสีย่งที่
สอดคล้องกบักลยุทธ์ทีต่อบสนองต่อ
กำรบรรลุวสิยัทศัน์ขององค์กรและ
ระดบัของควำมเสีย่ง อย่ำงน้อย  2 
แผน 
 
 
 

เป้าประสงค์ท่ี D1 มกีำรสรำ้งควำม
ร่วมมอืทำงดำ้นกำรผลติและหรอืกำร
วจิยักบัสถำบนัอุดมศกึษำ 
ในกลุ่มประเทศอำเซยีน 
ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) มกีำรจดัท ำบนัทกึขอ้ตกลงควำม
ร่วมมอืกบัสถำบนัอุดมศกึษำดำ้น
กำรผลติและหรอืกำรวจิยัในกลุ่ม
ประเทศอำเซยีน  (อย่ำงน้อย 1  
แห่ง) 
เป้าประสงค์ท่ี D2  มรีะบบ
ฐำนขอ้มูล/สำรสนเทศทีเ่อื้อต่อ
กำรบรหิำรและกำรประกนั
คุณภำพกำรศกึษำ 
-บุคลำกรมศีกัยภำพทีต่อบสนองต่อ
กำรบรรลุวสิยัทศัน์ขององค์กร 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 

สิง่ทีต่้องกำรทีจ่ะบรรลุ โดยมคีวำมเชื่อมโยงกบัวสิยัทศัน์  เป้ำประสงค์และประเดน็ยุทธศำสตร์ทีก่ ำหนด 
มิติประสิทธิผล (A) มิติคุณภาพ (B) มิติประสิทธิภาพ (C) มิติการพฒันาองค์กร (D) 

    ตวัชี้วดั/เป้าหมาย 
1) จ ำนวนฐำนขอ้มูล/สำรสนเทศทีม่ี
ควำมสมบูรณ์และทนัสมยัตำมเกณฑ์
สภำกำรพยำบำล อย่ำงน้อย 4  ฐำน 
2) รอ้ยละของบุคลำกรทีม่กีำรจดัท ำ
แผนพฒันำตนเองทีส่อดคล้องกบั
สมรรถนะทีจ่ ำเป็นต่อกำรบรรลุ
วสิยัทศัน์ขององค์กร อย่ำงน้อย   
รอ้ยละ  80 
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