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ค าน า 
 

แผนกลยุทธ์ฉบับนี ้  ก ำหนดขึน้เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศนข์ององค์กร คือ “ผลติบัณฑิต

พยำบำลใหม้ีคุณภำพระดับอำเซียน  เป็นผู้น ำด้ำนสุขภำพ  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน” โดย

สอดรับกับควำมตอ้งกำรของผู้ใชบ้ัณฑิต  และเป้ำหมำยของสถำบัน คอื กำรเป็นมหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบ  

กำรก้ำวเข้ำประชำคมสู่อำเซียน   ยกระดับกำรท ำงำนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล     มีผลงำนวิจัยที่ตพีิมพ์ใน

ระดับนำนำชำติ   และเป็นมหำวิทยำลัยเพื่อชุมชนโดยก ำหนดเอกลักษณ์คอื ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งของ

ชุมชน   

ขอขอบคุณผู้บริหำรและบุคลำกรทุกท่ำน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ 

และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเอกสำรฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ส ำหรับผูบ้ริหำรทุกระดับในกำรใชก้ ำกับ ติดตำม และ

ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  รวมทั้ง ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกคน เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำคณะ

พยำบำลศำสตร์ใหเ้จริญก้ำวหน้ำต่อไป  

 

 

(นำงสำวปรำณี  เทียมใจ) 

คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

แผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2561-2564) ฉบับนี้ มุ่งเน้นกำรตอบสนองวิสัยทัศน์ของคณะพยำบำลศำสตร์  

ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยของมหำวิทยำลัยพะเยำ  และเกณฑ์คุณภำพกำรศกึษำตำมมำตรฐำนสำกล โดย

ได้มีกำรวิเครำะห์ประเด็นยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจหลักของคณะพยำบำลศำสตร์ ร่วมกับกำร

วิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) มำประกอบกำรก ำหนดกลยุทธ์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำ

เป้ำหมำย ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศำสตร ์ 6 กลยุทธ์ และ 30 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต   

กลยุทธ์ที่  1  ยกระดับกำรจัดกำรศกึษำให้มคีุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล (9 ตัวชี้วัด) 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวจิัย  

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนำงำนวิจัย/นวัตกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรทำงด้ำนสุขภำพของ

ชุมชน/ประเทศและได้รับกำรเผยแพรใ่นระดับชำติ/นำนำชำติ  (3 ตัวช้ีวัด) 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมกำรบูรณำกำรทุกพันธกิจในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน        

(4 ตัวชี้วัด)                                                                                                                                        

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงบัณฑิตให้เป็นผู้น ำด้ำนสุขภำพ   (4 ตัวชี้วัด) 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบรหิาร 

กลยุทธ์ที่ 5 ผลักดันองค์กรให้เทียบเคียงกับสถำบันอุดมศกึษำในกลุ่มประเทศอำเซียน    

(3 ตัวช้ีวัด) 

    กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้เอือ้ต่อกำรบรรลุวิสัยทัศน์ (7 ตัวชีว้ัด) 
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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 

  

ข้อมูลพื้นฐำนคณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยพะเยำ 5 

 ประวัติ  ปรัชญำ  ปณิธำน  วิสัยทัศน ์  

อัตลักษณ์รว่ม  เอกลักษณ์ร่วม วัตถุประสงค์ร่วม  ค่ำนิยมรว่ม 
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 โครงสรำ้งองค์กร  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 8 

 วิเครำะห์สภำพแวดล้อม (SWOT Analysis) 9 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1   

 ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำนิสติ 10 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2   

 ด้ำนกำรวิจัย          14 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3   

 ด้ำนบริกำรวิชำกำร                                                                                                 17 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  

 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 20 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  

 ด้ำนกำรบริหำร 
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ข้อมูลพื้นฐานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประวัติ 

ปี พ.ศ. 2538 คณะรัฐมนตรีมมีตเิห็นชอบให้จัดตัง้วิทยำเขตมหำวิทยำลัยนเรศวรขึน้ที่จังหวัดพะเยำ 

และต่อมำวันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2539 เปลี่ยนชื่อเป็นมหำวิทยำลัยนเรศวร วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ ปี 

พ.ศ. 2546 มหำวิทยำลัยนเรศวร วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ ได้จัดตั้งส ำนักวิชำวิทยำศำสตรส์ุขภำพขึ้นอีก 

1 ส ำนักวิชำ ประกอบด้วย  2 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์ และสำขำวิชำบริบำลเภสัชกรรม 

โดยเปิดรับสมัครนิสิตรุน่แรกในปีกำรศึกษำ 2546 

ปี  พ.ศ. 2548 มหำวิทยำลัยนเรศวร วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ ได้ยกเลิกส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์

สุขภำพ  โดยได้จัดตั้งแยกเป็น 2 ส ำนักวิชำ คือ ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ และส ำนักวิชำเภสัชศำสตร์

ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์   ได้ด ำเนินกำรขอรับรองจัดตั้งเป็นสถำบันกำรศึกษำกำรพยำบำลและกำรผดุง

ค ร ร ภ์ ขึ้ น ใ ห ม่ ต่ อ ส ภ ำก ำ รพย ำบ ำล  แ ล ะ ไ ด้ รั บ ก ำ ร รั บ ร อ ง จ ำกสภ ำก ำ รพย ำบ ำล  เ มื่ อ

วันที่  15  กันยำยน  2549 ต่อมำ มหำวิทยำลัยนเรศวร  วิทยำเขตสำรสนเทศพะเยำ  สภำมหำวิทยำลัย

นเรศวร ได้มมีตใิห้ใชชื้่อมหำวิทยำลัยนเรศวร พะเยำ 

วันที่ 16 กรกฎำคม 2553 ได้มีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำมหำวิทยำลัยนเรศวรพะเยำเปลี่ยนชื่อ

เป็นมหำวิทยำลัยพะเยำ  มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 

2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎำคม 2553 มีกำรแบ่งส่วนงำนวิชำกำรออกเป็น  13 คณะและ 3 

วิทยำลัย ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์จึงได้รับกำรยกฐำนะเป็นคณะพยำบำลศำสตร์ 
 

ปรัชญา 

คณะพยำบำลศำสตร์ มีควำมเชื่อว่ำ กำรศึกษำพยำบำลเป็นกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำบุคลำกร

ทำงกำรพยำบำลให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและมีผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล มี

คุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่ำงที่ดี งำมในกำรด ำรงชีวิต สร้ำงสรรค์สั งคม และอนุรักษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ศลิปวัฒนธรรม และประเพณีของชำติ 

 

ปณิธาน 

“ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชน” หรอื “Wisdom for Community Empowerment” 
 

วสิัยทัศน์ 

“ผลติบัณฑติพยำบำลใหม้ีคุณภำพระดับอำเซียน  เป็นผู้น ำด้ำนสุขภำพ  และเสริมสร้ำงควำม

เข้มแข็งของชุมชน” 
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พันธกิจ 

1. ผลติบัณฑิตที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล และเป็นผู้น ำด้ำนสุขภำพ 

2. พัฒนำองค์ควำมรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้แก้ไข

ปัญหำดำ้นสุขภำพ 

3. บริกำรวิชำกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคม ผสมผสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น โดย

กำรมสี่วนรว่มของทุกภำคส่วน 

4. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงำมของท้องถิ่นและประเทศชำติ 

5. บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และยึดมั่นในหลักธรรมำภบิำล (Good Governance)   
  
อัตลักษณ์ร่วม  

“สุนทรียภำพ บุคลิกภำพ สุขภำพ” 
 

เอกลักษณ์ร่วม 

“ปัญญำเพื่อควำมเข้มแข็งของชุมชน” หรอื “Wisdom for Community Empowerment” 
 

วัตถุประสงค์ร่วม  

1. เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน(Live  and  Learn)อย่ำงมีควำมสุข จบไปมีงำน

ท ำ  และเป็นคนดีของสังคม  

2. เพื่อท ำกำรวิจัยที่เน้นกำรสร้ำงปัญญำรวมหมู่ (Collective  Intelligence)เคียงคู่ชุมชน(สนับสนุน

แนวคิด OUOP – One University  One  Province) 

3. เพื่อบริกำรวิชำกำร โดยเน้นกำรใช้ปัญญำรวมหมู่ เพื่อพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชน

(Community Empowerment) 

4. เพื่อท ำนุบ ำรุงภูมิปัญญำ ศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น(Local Wisdom) สู่สำกล 

5. เพื่อบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพประสิทธิผล และยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล (Good 

Governance) 
 

ค่านิยมร่วม(Core Values) 

1. Competence - หลักควำมรู้ควำมสำมำรถ (ให้ควำมส ำคัญกับผู้ที่มีควำมสำมำรถสูงเป็นอันดับ

แรกก่อนเสมอ จึงเป็นหน้ำที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเอง

ให้ดียิ่งขึน้ตลอดเวลำ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ Leadership) 

2. Freedom - หลักเสรีภำพ (มีเสรีภำพที่จะคิดที่จะท ำงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิด Excellence ท ำให้เกิดควำมเป็นเลิศที่หลำกหลำยตำมที่ตนเองถนัดหรอืเชี่ยวชำญ) 

3. Justice – หลักควำมถูกต้องยุติธรรม (มีควำมถูกต้องและยุติธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลำมี

คุณธรรมและจรรยำบรรณ ท ำให้เกิดควำมเคำรพนับถือและควำมไว้เนือ้เชื่อใจซึ่งกันและกัน) 
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4. Generosity - หลักควำมมีน้ ำใจ (มีน้ ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือเป็น“สิทธิ” ของผู้ที่

อ่อนแอกว่ำที่จะได้รับควำมช่วยเหลือ และเป็น “หน้ำที่”ของผู้ที่เข้มแข็งกว่ำที่จะต้องให้กำรช่วยเหลือ ท ำให้

เกิดวัฒนธรรมกำรอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข) 

5. Team Learning and Working –หลักกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ำงำนเป็นทีม(เน้นกำรเรียนรู้จำก

กำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวติ ท ำให้เกิดปัญญำรวมหมู่) 

6. Shared Vision - หลักกำรมีเป้ำหมำยร่วมกัน (มีเป้ำหมำยในกำรท ำงำนร่วมกันท ำให้เกิดพลัง

สำมัคคี และท ำให้เกิดเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู)้ 
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โครงสร้างองค์กร 

 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 

 
 
 



9 
 

 
 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. อำจำรย์ส่วนใหญม่ีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์

ทำงดำ้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

2. อำจำรย์ส่วนใหญม่ีวุฒกิำรศึกษำปรญิญำโท

ทำงกำรพยำบำล 

3. คณะได้รับกำรรับรองสถำบันกำรศึกษำวิชำกำร

พยำบำลและกำรผดุงครรภ์จำกสภำกำรพยำบำล 4 ปี

ติดตอ่กัน 3 คร้ัง 

4.  คณะมนีโยบำยสนับสนนุ กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำน

กำรศึกษำต่อประชุมวิชำกำร สัมมนำ และอบรมระยะ

สั้น 

5. คณะมีกำรส่งเสรมิกำรบูรณำกำรกำรเรยีนกำร

สอนกับพันธกจิอื่นเพือ่สรำ้งเสรมิควำมเข้มแข็งของ

ชุมชนและอัตลักษณบ์ัณฑติอย่ำงเป็นรูปธรรม 

1. ขำดระบบและกลไกในกำรประเมินผู้ใชบ้ัณฑติและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลมุทกุกลุ่ม 

2. สื่อและนวตกรรมทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอนยังมีน้อย 

3. อำจำรย์และบุคลำกรมีสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษน้อย 

4. ระบบสำรสนเทศเพือ่กำรบริหำรและกำรตดัสนิใจยงัไม่

สมบูรณแ์ละเอื้อตอ่กำรบริหำรงำนและกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ  

5. บัณฑติส่วนใหญย่ังมสีมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษและ

ภำวะผู้น ำดำ้นสุขภำพนอ้ย 

6.จ ำนวนบัณฑติทีส่อบผ่ำนเพื่อขอรับใบอนุญำตประกอบ

วิชำชีพครัง้แรกยังไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

7. ผลงำนวิจยั/นวตักรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชนใ์นกำร

ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชนและประเทศยงัมนี้อย  

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats)  

1. มหำวิทยำลัยใหก้ำรสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำ

ศักยภำพอำจำรย์ทั้งทุนกำรศกึษำและทุนวิจัย 

2. ปณิธำนมหำวิทยำลัย “ปัญญำเพื่อควำม

เข้มแข็งของชุมชน” 

3.มีสภำวิชำชีพที่เข้มแข็ง 

4. มหำวิทยำลัยก ำหนดให้ใช้ระบบกำรประเมิน

กำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ  โดยใช้ AUN QA 

ภำคภำษำไทยและ CUPT QA  

 

1. ขำดสถำบันคู่เทียบในกลุ่มประเทศอำเซียนเพื่อ

พัฒนำด้ำนคุณภำพกำรผลิต/กำรวจิัย 

2. จ ำนวนสถำบันกำรศกึษำพยำบำลทั้งภำครัฐและ

ภำคเอกชนมีจ ำนวนเพิ่มมำกขึ้น 

3.จ ำนวนผูส้มัครเข้ำศกึษำในสถำบันอุดมศกึษำลดลง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการเรียนการสอนและพัฒนานสิิต 
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 แผนกลยุทธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561 – 2564 

1.  ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้นการเรียนการสอนและพัฒนานิสติ    

จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเนน้ให้นสิิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อยำ่งมีควำมสุข จบไปมีงำนท ำและเป็นคนดีของสังคม บัณฑิตมคีุณภำพ ได้มำตรฐำนตำมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตอบสนองควำมเป็น

สำกลและแข่งขันไดใ้นประชำคมอำเซียน 

กลยุทธ์ แนวปฏบัิติ ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จตำมกลยุทธ์ ค่ำเฉลี่ย

ผลงำน

ย้อน 

หลัง  

3 ป ี

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2561 2562 2563 2564 อัต

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

บริหำร

จัดกำร 

ข้อท่ี 

1. ยกระดับกำรจัด

กำรศึกษำให้มีคุณภำพ

ตำมมำตรฐำนสำกล 

 

1. พัฒนำระบบและกลไกในกำร

ประเมินผู้ใชบั้ณฑิตและผู้มีสว่น

ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

2. สนับสนุนกำรใช ้

นวตกรรมและเทคโนโลยี

ทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน 

3. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนและกำรวัด

ประเมินผลเพื่อเพิ่มสมรรถนะ

ของบัณฑิตท้ังทำงด้ำนวชิำกำร

และวิชำชพีตำมกรอบมำตรฐำน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษำ

แห่งชำติและอัตลักษณบั์ณฑิต 

 

1. จ ำนวนปีท่ีได้รับกำรรับรอง

สถำบันจำกสภำกำรพยำบำล      

4 4 5 5 5 -รองคณบดีฝ่ำย

วชิำกำรและ

กรรมกำร 

บริหำรหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3,4, 

5,6 

  

2. ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบผ่ำน

เพื่อขอรับใบอนุญำตประกอบ

วชิำชีพในปีแรก  

80 85 90 95 100 

3. ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมิน

ตำมกรอบมำตรฐำน TQF 

และอัตลักษณบั์ณฑิต  

≥ 3.50 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 

4. ค่ำเฉลี่ยควำมพงึพอใจต่อ

สมรรถนะของบัณฑิตของผู้ใช้

บัณฑิตและผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย

ทุกกลุ่ม 

≥ 3.50 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 

5. ร้อยละของนสิิตท่ีผ่ำนกำร

ประเมินทักษะทำงกำรพยำบำล

ท่ีจ ำเป็นก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ   

N/A 100 100 100 100 
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กลยุทธ์ แนวปฏบัิติ ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จตำม 

กลยุทธ์ 

ค่ำเฉลี่ย

ผลงำน

ย้อน 

หลัง  

3 ป ี

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2561 2562 2563 2564 อัต

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

บริหำร

จัดกำร 

ข้อท่ี 

 4. ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม

เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะ

บัณฑิตท่ีตอบสนองควำม 

ตอ้งกำรของผู้ใช้บัณฑิตและ

ผู้มีสว่นได้สว่นเสียทุกกลุ่ม 

5. สนับสนุนปัจจัยเอื้อใน

กำรจัดกำรควำมรู้และกำร

สร้ำงคลังควำมรู้ทำงด้ำน

สุขภำพ 

6.ส่งเสริมอำจำรย์ในกำร

ผลิตสื่อกำรสอน ต ำรำ/

หนังสือ/เอกสำรค ำสอนเพื่อ

สนับสนุนกำรเรียนรู้ของ

นสิิต 

7.เตรียมควำมพร้อมผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำในกำรสอบควำมรู้

เพื่อขึ้นทะเบียนและรับ

ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบ

วชิำชีพกำรพยำบำลและกำร

ผดุงครรภ ์ 

6. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม

ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำร

พยำบำลของนสิิตชัน้ปีท่ี 4   

1 4 4 5 5 รองฯฝ่ำย

วชิำกำรและ 

รองฯฝ่ำยกิจกำร

นสิิต 

1,2,3,4   

7.จ ำนวนสื่อ/นวัตกรรม

ทำงด้ำนกำรเรียนกำรสอน   

N/A 1 1 2 2 

8.จ ำนวนประเด็นและองค์

ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรจัดกำร

ควำมรู้ดำ้นกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนและกำรวิจัย ท่ี

ก ำหนด  

N/A 1 1 2 2 

9. จ ำนวนหลักสูตร

พยำบำลศำสตรมหำบัณฑิต 

ท่ีได้รับกำรเห็นชอบจำกสภำ

กำรพยำบำล 

N/A - 1 - 1 
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กลยุทธ์ แนวปฏบัิติ ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จตำม 

กลยุทธ์ 

ค่ำเฉลี่ย

ผลงำน

ย้อน 

หลัง  

3 ป ี

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2561 2562 2563 2564 อัต

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

บริหำร

จัดกำร 

ข้อท่ี 

 8.ประเมินคุณภำพบัณฑิต

ตำมอัตลักษณ์และผลลัพธ์

กำรเรียนรู้ท่ีก ำหนดใน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

9.น ำผลกำรประเมินมำ

พัฒนำกำรจัดกจิกรรมกำร

เรียนกำรสอนอย่ำงตอ่เนื่อง 

10.เตรียมควำมพร้อมในกำร

เปิดสอนในระดับบัณฑิต 

ศกึษำ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย 
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย      

ท ำกำรวจิัยท่ีเนน้กำรสร้ำงปัญญำรวมหมู ่(Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)  มุง่สู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรวิจัยสู่ระดับชำตินำนำชำติ 

โดยกำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้ของชุมชน ทอ้งถิ่น และองค์ควำมรู้ท่ีเป็นสำกลเข้ำดว้ยกันอย่ำงเป็นระบบ ให้น ำไปสู่กำรแข่งขันได้อยำ่งยั่งยนืในประชำคมโลก 

กลยุทธ์ แนวปฏบัิติ ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จตำมกล

ยุทธ์ 

ค่ำเฉลี่ย

ผลงำน

ยอ้นหลัง

3 ป ี

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2561 2562 2563 2564 อัต

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

บริหำร

จัดกำร 

ข้อท่ี 

2. พัฒนำงำนวจิัย/

นวัตกรรมท่ีตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรทำงด้ำน 

สุขภำพของชุมชน/ประเทศ

และได้รับกำรเผยแพร่ใน

ระดับชำติ/นำนำชำติ 

 

1. ก ำหนดทิศทำงในกำรผลิต

ผลงำนวจิัย/นวัตกรรมท่ี

ตอบสนองควำมตอ้งกำร

ทำงด้ำนสุขภำพของชุมชน/ 

ประเทศ 

2.พัฒนำศักยภำพอำจำรย์ใน

กำรสร้ำงผลงำนวจิัย/ 

นวตกรรมท่ีมีคุณภำพ 

3.สนับสนุนปัจจัยเอื้อให้แก่

อำจำรย์ในกำรสร้ำงผลงำน 

วจิัย/นวตกรรม 

4.สง่เสริมอำจำรย์ในกำร

จัดท ำโครงกำรวจิัยเพื่อขอ

สนับสนุนทุนวจิัยจำก 

แหลง่ทุนภำยนอก 

 

 

 

10.จ ำนวนประเด็นดำ้นกำร

วจิัย/นวัตกรรมท่ีก ำหนด

สอดคล้องกับควำมตอ้งกำร

ทำงด้ำนสุขภำพของชุมชน/

ประเทศ 

1 2 2 3 3 ผู้ช่วยคณบดี

ด้ำนบริกำร

วชิำกำรและ

ประกัน

คุณภำพฯ 

ผู้ช่วยคณบดี

ด้ำนวจิัยและ

กรรมกำร

วจิัย 

 

 2,7,8  

11.จ ำนวนผลงำนวจิัย/

นวัตกรรมท่ีสำมำรถน ำไปใช้

ประโยชนท์ำงด้ำนสุขภำพ

ของชุมชน/สถำบัน/ประเทศ 

N/A 1 1 2 2 

12. จ ำนวนผลงำนวจิัย/

นวัตกรรมท่ีสำมำรถน ำไป

เผยแพร่ในระดับชำติ/

นำนำชำติ 

N/A ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 
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กลยุทธ์ แนวปฏบัิติ ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จตำม 

กลยุทธ์ 

ค่ำเฉลี่ย

ผลงำน

ย้อน 

หลัง  

3 ป ี

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2561 

 

 

 

2562 2563 2564 อัต

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

บริหำร

จัดกำร 

ข้อท่ี 

 5.สง่เสริมกำรสร้ำงเครอืขำ่ย

ควำมร่วมมอืกับสถำบัน 

กำรศึกษำในระดับชำติ/ 

นำนำชำติในกำรสร้ำง

ผลงำนวจิัยท่ีมีคุณภำพ 

6.สนับสนุนอำจำรย์ในกำร

เตรียมบทควำมวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ์ในระดับชำติ/

นำนำชำต ิ

7.สง่เสริมอำจำรย์ในกำรน ำ

ผลงำนวจิัยไปใชป้ระโยชน์

ทำงด้ำนสุขภำพกับชุมชน/

สถำบัน/ประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการวิชาการ 
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ 

บริกำรวิชำกำรแบบมสี่วนร่วม โดยเนน้กำรใชปั้ญญำรวมหมู ่ที่ชว่ยพัฒนำและสรำ้งควำมเขม้แขง็ของชุมชน สังคมและประเทศ(Community Empowerment) 

กลยุทธ์ แนวปฏบัิติ ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จตำมกล

ยุทธ์ 

ค่ำเฉลี่ย

ผลงำน

ยอ้นหลัง

3 ป ี

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2561 2562 2563 2564 อัต

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

บริหำร

จัดกำร 

ข้อท่ี 

3.สง่เสริมกำรบูรณำกำร

ทุกพันธกิจในกำรเสริม 

สร้ำงควำมเข้มแข็งของ

ชุมชน 

 

1.ส ำรวจสภำพปัญหำและ

ควำมตอ้งกำรของชุมชน/

สถำบัน 

2.สร้ำงควำมร่วมมอืกับภำคี

เครอืขำ่ยท้ังภำยใน/ภำยนอก

ในกำรให้บริกำรวิชำกำรเพื่อ

สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 

3.สง่เสริมกำรบูรณำกำร

บริกำรวิชำกำรกับกำรเรียน

กำรสอน/กำรวจิัย/กำรท ำนุ

บ ำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อต่อ

ยอดโมเดลด้ำนสุขภำพ 

4.ส่งเสริมกำรให้บริกำร

วชิำกำรเพื่อตอบสนองควำม

ตอ้งกำรของชุมชน/สถำบัน

และสร้ำงรำยได ้

 

13.จ ำนวนโครงกำรบูรณำ

กำรกำรเรียนกำรสอนกับ

กำรวจิัย/กำรบริกำร

วชิำกำร/กำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปวัฒนธรรม 

1 2 2 2 2 ผู้ช่วยคณบดี

ด้ำนบริกำร

วชิำกำรและ

ประกัน

คุณภำพฯ 

ผู้ช่วยคณบดี

ด้ำนวจิัยและ

กรรมกำร

วจิัย 

 

 2,7,8  

14.จ ำนวนโมเดลกำรดูแล

สุขภำพของชุมชนที่มีกำร

ด ำเนินกำรอยำ่งตอ่เนื่อง

โดยผูน้ ำชุมชน  และภำคี

เครอืข่ำย   

1 1 1 2 2 

15.จ ำนวนโมเดลท่ีได้รับกำร

สนับสนุนจำกแหล่งทุน

ภำยนอกและก่อให้เกิด

ประโยชนต์อ่ชุมชนอยำ่ง 

เป็นรูปธรรม 

 

1 1 1 2 2 

 
 



19 
 

 
 

 
กลยุทธ์ แนวปฏบัิติ ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จตำมกล

ยุทธ์ 

ค่ำเฉลี่ย

ผลงำน

ย้อน 

หลัง  

3 ป ี

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2561 2562 2563 2564 อัต

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

บริหำร

จัดกำร 

ข้อท่ี 

  16. จ ำนวนโครงกำร 

/หลักสูตรท่ีตอบสนองควำม 

ตอ้งกำรของชุมชน/สถำบัน

และสร้ำงรำยได ้

2 2 2 3 3     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ท ำนุบ ำรุงภูมปัิญญำ ศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สำกล อยำ่งยั่งยืน 

กลยุทธ์ แนวปฏบัิติ ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จตำม 

กลยุทธ์ 

ค่ำเฉลี่ย

ผลงำน

ย้อน 

หลัง  

3 ป ี

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2561 2562 2563 2564 อัต

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

บริหำร

จัดกำร 

ข้อท่ี 

4.สร้ำงบัณฑิตให้เป็นผู้น ำ

ด้ำนสุขภำพ 

1. พัฒนำภำวะผู้น ำของนิสติ 

2. ส่งเสริมบุคลำกร/นสิิตใน

กำรเป็นแบบอย่ำงในกำร

ดูแลรักษำภำวะสุขภำพ

กำย-จิต สังคม และ

สิ่งแวดลอ้มท่ีด ีได้แก ่กำร

รับประทำนอำหำรท่ีมี

ประโยชน ์ กำรออกก ำลงั

กำย   กำรพักผ่อน  และ

กำรอยู่ร่วมกันในสังคมและ

สิ่งแวดลอ้มอย่ำงเกือ้กูล 

3. จัดท ำโครงกำรเพื่อ

ส่งเสริมควำมไวของนสิิตใน

ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำร

พยำบำลและกำรสร้ำง 

นวตกรรมทำงด้ำนสุขภำพ 

17. จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม

ท่ีจัดท ำขึ้นเพื่อสง่เสริม

บุคลำกร/นสิิตในกำรมีสุขภำพ

กำย-จิต สังคม และ

สิ่งแวดล้อมทีด่ี  เช่น  กำร

ออกก ำลังกำย   กำรสวด

มนต ์กำรเจริญสต ิ และ

กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

N/A 1 1 2 2 รองฯฝ่ำย

วชิำกำรและ 

รองฯฝ่ำยกิจกำร

นสิิต 

1,2,3,4   

18. ร้อยละของนสิิตมกีำร

แสดงออกในกำรเป็น

แบบอย่ำงท่ีดดี้ำนสุขภำพ  

เชน่ กำรออกก ำลังกำย   กำร

ประหยัดน้ ำ  ไฟฟำ้  กำร

จัดกำรขยะ   

N/A ≥  80 ≥  80 ≥  80 ≥  80 
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กลยุทธ์ แนวปฏบัิติ ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จตำมกล

ยุทธ์ 

ค่ำเฉลี่ย

ผลงำน

ย้อน 

หลัง  

3 ป ี

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2561 2562 2563 2564 อัต

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

บริหำร

จัดกำร 

ข้อท่ี 

 4. ส่งเสริมกำรบูรณำกำร

กำรเรียนกำรสอนกับกำร

ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

และกิจกำรนิสติ 

 

19. จ ำนวนโครงกำรของนิสติท่ี

ส่งเสริมคุณภำพกำรพยำบำล

และกำรสร้ำงนวตกรรม

ทำงด้ำนสุขภำพ    

N/A 1 1 2 2     

20. จ ำนวนโครงกำรบูรณำ

กำรกำรเรียนกำรสอนกับกำร

ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

กิจกำรนสิิต  

1 1  1 2 2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหาร 
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5. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร 

บริหำรจัดกำรอย่ำงมปีระสิทธิภำพ ประสิทธิผล และยดึมั่นในธรรมำภบิำล (Good Governance) 

กลยุทธ์ แนวปฏบัิติ ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จตำม 

กลยุทธ์ 

ค่ำเฉลี่ย

ผลงำน

ย้อน 

หลัง  

3 ป ี

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2561 2562 2563 2564 อัต

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

บริหำร

จัดกำร 

ข้อท่ี 

5.ผลักดันองคก์รให้

เทียบเคียงกับสถำบัน 

อุดมศกึษำในกลุ่มประเทศ

อำเซียน 

 

1. ส่งเสริมกำรน ำองค์กรใน

กำรเทียบเคียงด้ำนกำรผลิต

และหรือกำรวจิัยกับ

สถำบันอุดมศกึษำในกลุ่ม

ประเทศอำเซียน 

2. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร

และนสิิตในกำรใชภ้ำษำ 

อังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรใน

ชวีติประจ ำวันและวชิำชีพ 

3.ส่งเสริมกำรศึกษำดูงำน

เพื่อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ด้ำนกำรผลิตและกำรวจิัย

กับสถำบันอุดมศกึษำใน

กลุ่มประเทศอำเซียน 

 

21. จ ำนวนสถำบันอุดมศกึษำ

ในกลุ่มประเทศอำเซียนท่ีมี

กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลง

ควำมร่วมมอืด้ำนกำรผลิต 

และหรือกำรวจิัย  

N/A 1 - 1 - ผู้ช่วยคณบดี

ด้ำนวิจัยและ

วเิทศสัมพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยคณบดี

ด้ำนกำร

ประกัน

คุณภำพ

กำรศึกษำ

และบริกำร

วชิำกำร 

  1 

22. รอ้ยละของนิสติท่ีผ่ำนกำร

ประเมินกำรกำรสอบ

ภำษำอังกฤษมำตรฐำนก่อน

ส ำเร็จกำรศึกษำ  

N/A ≥80 ≥80 ≥80 ≥80 

23. ระดับคะแนนผลกำร

ประเมินประกันคุณภำพ

กำรศึกษำในระบบ AUN QA 

และ CUPT QA    

3 4 4 4 5 
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กลยุทธ์ แนวปฏบัิติ ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จตำมกล

ยุทธ์ 

ค่ำเฉลี่ย

ผลงำน

ย้อน 

หลัง  

3 ป ี

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2561 2562 2563 2564 อัต

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

บริหำร

จัดกำร 

ข้อท่ี 

 4. ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยน

อำจำรย์และนิสติกับ

สถำบันอุดมศกึษำในกลุ่ม

ประเทศอำเซียน 

5. ส่งเสริมกำรจัดท ำบันทึก

ข้อตกลงควำมร่วมมอืใน

ด้ำนกำรผลิตและหรอืกำร

วจิัยกับสถำบันอุดมศึกษำใน

กลุ่มประเทศอำเซียน 

6. พัฒนำระบบและกลไก

กำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ

โดยใช ้AUN QA และ CUPT 

QA 

 

         1 
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กลยุทธ์ แนวปฏบัิติ ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จตำมกล

ยุทธ์ 

ค่ำเฉลี่ย

ผลงำน

ย้อน 

หลัง  

3 ป ี

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2561 2562 2563 2564 อัต

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

บริหำร

จัดกำร 

ข้อท่ี 

6.พัฒนำระบบบริหำร

จัดกำรให้เอื้อตอ่กำร 

บรรลุวสิัยทัศน์ 

 

1.ก ำหนดสมรรถนะที่จ ำเป็น

ของอำจำรย์ทำงด้ำนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนและ

กำรวจิัย 

2.ก ำหนดสมรรถนะที่จ ำเป็น

ของบุคลำกรสำยสนับสนุนท่ี

เอื้อตอ่กำรบรรลุวสิัยทัศน์

ขององค์กร 

3. สื่อสำรเพื่อสร้ำงควำม

เข้ำใจตัวช้ีวัดส ำคัญของแผน

กลยุทธ์และถ่ำยทอดลงสู่

ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัตกิำร  

4.สร้ำงกำรมสี่วนร่วมของ

บุคลำกรในกำรก ำหนด PA 

และ ID Plan 
 

24.ร้อยละของตัวช้ีวัดส ำคัญ

ของแผนกลยุทธ์ท่ีมีกำร

ถ่ำยทอดเป็นตัวช้ีวัดของ

แผนปฏิบัตกิำร  

N/A ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 รองคณบดี

ฝ่ำยบริหำร 

  1 

25. ร้อยละของบุคลำกรท่ีมี

กำรจัดท ำแผนพัฒนำตนเองท่ี

สอดคล้องกับสมรรถนะที่

จ ำเป็นต่อกำรบรรลุวสิัยทัศน์

ขององค์กร  

N/A ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 

26. จ ำนวนแผนบริหำรควำม

เสี่ยงท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ี

ตอบสนองตอ่กำรบรรลุ

วสิัยทัศน์ขององคก์รและ 

ระดับของควำมเสี่ยง  

N/A ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 

27.จ ำนวนฐำนขอ้มูล/

สำรสนเทศท่ีมีควำมสมบูรณ์

และเอื้อตอ่กำรบริหำรและ

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

N/A 4 4 5 5 
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กลยุทธ์ แนวปฏบัิติ ตัวบ่งช้ีควำมส ำเร็จตำมกล

ยุทธ์ 

ค่ำเฉลี่ย

ผลงำน

ย้อน 

หลัง  

3 ป ี

ค่ำเป้ำหมำยของปีงบประมำณ ผู้รับผิดชอบ สนับสนุน Main KPIs กลุ่ม 

2561 2562 2563 2564 อัต

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

เอก 

ลักษณ ์

ข้อท่ี 

บริหำร

จัดกำร 

ข้อท่ี 

 5.สนับสนุนกำรพัฒนำ

ตนเองของบุคลำกร 

6.ตดิตำมกำรน ำควำมรูม้ำ

ใชป้ระโยชนใ์นกำรพัฒนำ

งำน 

7. พัฒนำระบบฐำนขอ้มูล/

สำรสนเทศให้เอื้อตอ่กำร

บรหิำรและกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ 

8. จัดท ำแผนบริหำรควำม

เสี่ยงท่ีสอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ท่ีตอบสนองต่อกำร

บรรลุวสิัยทัศน์ขององคก์ร

และระดับของควำมเสี่ยง 
 

28. ร้อยละของตัวช้ีวัดของ

แผนปฏิบัตกิำรและแผน 

กลยุทธ์ท่ีบรรลุค่ำเป้ำหมำย  

80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80     

29. ค่ำเฉลี่ยควำมพงึพอใจ

ของผู้ใชบั้ณฑิตและผู้มีสว่นได้

ส่วนเสียตอ่ประโยชนท่ี์ได้รับ

จำกผลงำนวจิัยขององคก์ร    

N/A ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 

30. ค่ำเฉลี่ยควำมพงึพอใจ

ของผู้ใชบั้ณฑิตและผู้มีสว่นได้

ส่วนเสียตอ่ประโยชนท่ี์ได้รับ

จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรของ

องคก์ร   

N/A ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 ≥ 3.51 
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ภาคผนวก 
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วิสัยทศัน์   “ผลิตบัณฑิตพยำบำลให้มคีุณภำพระดับอำเซียน  เป็นผู้น ำดำ้นสุขภำพ  และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน” 

ประเด็นยทุธศาสตร ์

มิติ             ดา้นการเรียนการสอนและพฒันานสิิต          ดา้นการวิจัย               ด้านบริการวิชาการ      ด้านท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม      ด้านการบรหิาร 

ประสทิธิผล      -ได้รับกำรรับรองสถำบันกำรศกึษำจำก 

สภำกำรพยำบำลในระดับดีมำก   

-บัณฑิตมสีมรรถนะทำงวิชำกำร   

-บัณฑิตมสีมรรถนะทำงวิชำชีพ  

-บัณฑติมีทักษะด้ำนกำรปฏิบตัิกำร

พยำบำล 

 

-มผีลงำนวจิัย/นวัตกรรม

ท่ีสำมำรถน ำไปเผยแพร่ใน

ระดับชำติ/นำนำชำต ิ

-มีโมเดลท่ีได้รับกำร

สนับสนุนจำกแหล่งทุน

ภำยนอกและก่อให้เกิด

ประโยชนต์อ่ชุมชนอยำ่งเป็น

รูปธรรม 

-บัณฑติเป็นแบบอย่ำงในกำร

ดูแลรักษำภำวะสุขภำพกำย-

จิต สงัคม และสิง่แวดล้อมทีด่ี 

 

-มีระบบบริหำรจัดกำรที่เอือ้ต่อ

กำรบรรลุวิสัยทัศน ์

 

คุณภาพ   

(มุมมอง 

ด้านลูกคา้) 

 

-บัณฑติมีสมรรถนะทีต่อบสนองควำม

ต้องกำรของผู้ใชบ้ัณฑติและผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสียทุกกลุ่ม 

 

 

 

 

-มผีลงำนวจิัย/นวัตกรรม

ท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำร 

ทำงด้ำนสุขภำพของชุมชน

และประเทศ 

 

-มรีะบบกำรดูแลสุขภำพ

ของชุมชนที่มีกำร

ด ำเนินกำรอยำ่งตอ่เนื่อง

โดยผูน้ ำชุมชน  และภำคี

เครอืข่ำย 

 

 

 

 

 

-บัณฑติมีควำมไวตอ่กำร

จัดกำรปัจจัยเสีย่งทำงดำ้น

สุขภำพและคุณภำพกำร

พยำบำล 

 

 

 

 

 

 

-ผู้ใชบั้ณฑิตและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย

มคีวำมพงึพอใจต่อผลผลิตและ

ผลลัพธ์ขององคก์ร 
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มิติ การจัดการเรียนการสอนฯ การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม การบริหาร 

ประสทิธิภาพ 

 

-มรีะบบและกลไกในกำรประเมินผู้ใชบั้ณฑิต

และผู้มีสว่นได้ส่วนเสียครอบคลุมทุกกลุ่ม   

-มกีำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำร

สอนและกำรวัดประเมินผลเพื่อเพิ่มสมรรถนะ

ของบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติและอัตลักษณ์

บัณฑิต 

-มรีะบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมัย 

-มกีำรก ำหนดงำนวจิัย/

นวัตกรรมท่ีตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรทำงด้ำน 

สุขภำพของชุมชนและ

ประเทศ 

 

-มกีำรบูรณำกำรกำรเรียน

กำรสอนกับกำรบริกำร

วชิำกำรและกำรวจิัย 

-มีโครงกำร/หลักสูตรท่ี

ตอบสนองควำมตอ้งกำร

ของชุมชน/สถำบันและสร้ำง

รำยได้ 

-มกีำรบูรณำกำรกำรเรียนกำร

สอนกับกำรท ำนุบ ำรุง

ศลิปวัฒนธรรมและกิจกำรนสิิต 

-มรีะบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมุง่เนน้

ผลลัพธ์ตำมเป้ำประสงค์ขององค์กร

และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

-มรีะบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

AUN QA และ CUPT QA 

การพัฒนา

องค์กร 

-มนีโยบำยในกำรก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำร

ควำมรู้ดำ้นกำรเรียนกำรสอนและกำรวจิัย 

-มเีวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชุมชนนักปฏบัิติ 

 

-มนีโยบำยในกำรก ำหนด

ทิศทำงกำรวจิัยท่ีมุง่เนน้

กำรตอบสนองควำม

ตอ้งกำรทำงด้ำนสุขภำพ

ของชุมชนและประเทศ 

 

-สร้ำงควำมร่วมมอืกับภำคี

เครอืขำ่ยในกำรเสริมสร้ำง

ควำมเข้มแข็งของชุมชนและ

กำรขยำยโมเดลดำ้นสุขภำพ 

มนีโยบำยในกำรส่งเสริมกำร 

บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับ

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม

และกิจกำรนิสติ 

-มกีำรสร้ำงควำมร่วมมอืทำงดำ้น

กำรผลิตและหรือกำรวจิัยกับ

สถำบันอุดมศกึษำในกลุ่มประเทศ

อำเซียน 

-มีระบบฐำนขอ้มูล/สำรสนเทศที่

เอือ้ต่อกำรบรหิำรและกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

-บุคลำกรมศีักยภำพท่ีตอบสนอง

ตอ่กำรบรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กร 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

สิ่งท่ีต้องกำรท่ีจะบรรลุ โดยมคีวำมเชื่อมโยงกับวสิัยทัศน์   เป้ำประสงค์ และประเด็นยุทธศำสตร์ท่ีก ำหนด 

มติปิระสทิธิผล (A) มิติคุณภาพ  (B) มิติประสทิธิภาพ (C) มิติการพัฒนาองค์กร (D) 

1. ด้ำนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนและ

พัฒนำนิสติ 

เป้าประสงค์ A1 ได้รับกำรรับรองสถำบันกำรศกึษำ

จำกสภำกำรพยำบำลในระดับดีมำก   

-บัณฑิตมสีมรรถนะทำงวิชำกำร  วิชำชีพและทักษะ

ด้ำนกำรปฏิบตัิกำรพยำบำล 

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) จ ำนวนปีท่ีได้รับกำรรับรองสถำบันจำกสภำกำร

พยำบำล     5   ปี 

2) รอ้ยละของบัณฑิตท่ีสอบผ่ำนเพื่อขอรับใบอนุญำต

ประกอบวิชำชพีคร้ังแรก ≥ ร้อยละ 80    

3) ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินตำมกรอบมำตรฐำน 

TQF  ≥ 3.51    

4) ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินอัตลักษณบั์ณฑิต  ≥ 

3.51   

5) ร้อยละของนสิิตท่ีผ่ำนกำรประเมินกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสอบภำษำอังกฤษมำตรฐำนก่อน

ส ำเร็จกำรศึกษำ เท่ำกับ  รอ้ยละ 100   

6) รอ้ยละของนิสติท่ีผ่ำนกำรประเมินทักษะทำงกำร

พยำบำลท่ีจ ำเป็นก่อนส ำเร็จกำรศกึษำ  เท่ำกับ ร้อยละ 

100  

เป้าประสงคท์ี่ B1 บัณฑิตมี

สมรรถนะทีต่อบสนองควำม

ตอ้งกำรของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) ค่ำเฉลี่ยควำมพงึพอใจต่อ

สมรรถนะของบัณฑิตของผู้ใช้

บัณฑิตและผู้มีสว่นไดส้่วนเสียทุก

กลุ่ม  ≥ 3.51   

 

 

 

เป้าประสงคท์ี่ C1 ระบบกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนท่ีทันสมัย 

-มเีวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และชุมชน 

นักปฏบัิต ิ 

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) มีสื่อ/นวัตกรรมทำงด้ำนกำรเรยีนกำร

สอน  อย่ำงนอ้ย  2  ชิ้น/ปี 

2) มีกำรก ำหนดประเด็นในกำรจัดกำร

ควำมรู้ดำ้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

และกำรวจิัย อยำ่งน้อย 2 ประเด็น / ปี   

 

เป้าประสงคท์ี่ D1 มนีโยบำยในกำร

ก ำหนดทิศทำงกำรจัดกำรควำมรู้

ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวจิัย 

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) มนีโยบำยในกำรก ำหนดทิศ

ทำงกำรจัดกำรควำมรู้ดำ้นกำรเรียน

กำรสอนและกำรวิจัย เป็นลำย

ลักษณอ์ักษร 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

สิ่งท่ีต้องกำรท่ีจะบรรลุ โดยมคีวำมเชื่อมโยงกับวสิัยทัศน์   เป้ำประสงค์และประเด็นยุทธศำสตร์ท่ีก ำหนด 

มติปิระสทิธิผล (A) มิติคุณภาพ  (B) มิติประสทิธิภาพ (C) มิติการพัฒนาองค์กร (D) 

2. ด้ำนกำรวจิัย เป้าประสงค์ A1  มีผลงำนวจิัย/นวัตกรรม

ท่ีสำมำรถน ำไปเผยแพร่ในระดบัชำติ/

นำนำชำต ิ

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) มผีลงำนวจิัย/นวัตกรรมท่ีสำมำรถน ำไป

เผยแพร่ในระดับชำติ/นำนำชำติ อย่ำงนอ้ย  

10  เร่ือง/ปี 

เป้าประสงคท์ี่ B1 มผีลงำนวจิยั/

นวัตกรรมท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำร

ทำงด้ำนสุขภำพของชุมชนและ

ประเทศ 

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) มผีลงำนวจิัย/นวัตกรรมท่ีสำมำรถ

น ำไปใชป้ระโยชนท์ำงด้ำนสุขภำพของ

ชุมชน/ประเทศ อย่ำงนอ้ย  10  เร่ือง/

ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงคท์ี่ C1  มกีำรก ำหนด

งำนวจิัย/นวัตกรรมท่ีตอบสนองควำม

ตอ้งกำรทำงด้ำนสุขภำพของชุมชน

และประเทศ 

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) มกีำรก ำหนดประเด็นดำ้นกำร

วจิัย/นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับควำม

ตอ้งกำรทำงด้ำนสุขภำพของชุมชน

และประเทศ อย่ำงนอ้ย   2   

ประเด็น   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงคท์ี่ D1 มนีโยบำยในกำร

ก ำหนดทิศทำงกำรวจิัยท่ีมุง่เนน้กำร

ตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงด้ำน

สุขภำพของชุมชนและประเทศ 

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) มีกำรก ำหนดนโยบำยในกำร

ก ำหนดทิศทำงกำรวจิัยท่ีมุง่เนน้กำร

ตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงด้ำน

สุขภำพของชุมชนและประเทศ 

เป็นลำยลักษณอ์ักษร 
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ประเด็นยทุธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

สิ่งท่ีต้องกำรท่ีจะบรรลุ โดยมคีวำมเชื่อมโยงกับวสิัยทัศน์  เป้ำประสงค์และประเด็นยุทธศำสตร์ท่ีก ำหนด 

มติปิระสทิธิผล (A) มิติคุณภาพ  (B) มิติประสทิธิภาพ (C) มิติการพัฒนาองค์กร (D) 

3. ด้ำนบริกำรวิชำกำร เป้าประสงค ์A1   มีโมเดลท่ีไดรั้บกำร

สนับสนุนจำกแหล่งทุนภำยนอกและ

ก่อให้เกิดประโยชนต์อ่ชุมชนอยำ่งเป็น

รูปธรรม 

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) จ ำนวนโมเดลท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำก

แหลง่ทุนภำยนอกและก่อให้เกิดประโยชน์

ตอ่ชุมชน  อย่ำงนอ้ย  1  โมเดล 

เป้าประสงคท์ี่ B1 มรีะบบกำรดูแล

สุขภำพของชุมชนที่มีกำร

ด ำเนินกำรอยำ่งตอ่เนื่องโดยผู้น ำ

ชุมชน  และภำคีเครอืข่ำย 

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) จ ำนวนโมเดลกำรดูแลสุขภำพ

ของชุมชนที่มีกำรด ำเนินกำรอย่ำง

ต่อเนื่องโดยผู้น ำชุมชน  และภำคี

เครอืข่ำย  อย่ำงนอ้ย  1  โมเดล 

 

เป้าประสงคท์ี่ C1  มกีำรบูรณำกำร

กำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำร

วชิำกำรและกำรวจิัย 

-มีโครงกำร/หลักสูตรท่ีตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรของชุมชน/สถำบันและ

สร้ำงรำยได้  

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) จ ำนวนโครงกำรบูรณำกำรกำร

เรียนกำรสอนกับกำรบริกำรวิชำกำร

และกำรวจิัย อย่ำงนอ้ย 

 1  โครงกำร/ปี 

2) จ ำนวนโครงกำร/หลักสูตรท่ี

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของชุมชน/

สถำบันและสร้ำงรำยได ้ อย่ำงนอ้ย   

2  โครงกำร/หลักสูตร 

 

 

 

 

 

เป้าประสงคท์ี่ D1  สร้ำงควำม

ร่วมมอืกับภำคีเครอืขำ่ยในกำร

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

และกำรขยำยโมเดลดำ้นสขุภำพ 

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) จ ำนวนภำคีเครอืขำ่ยในกำร

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

และกำรขยำยโมเดลดำ้นสขุภำพ

อย่ำงนอ้ย   1  แห่ง 
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4. ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

เป้าประสงค์ A1  บัณฑติเป็นแบบอย่ำง

ในกำรดูแลรักษำภำวะสุขภำพกำย-จิต 

สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) มกีำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม โดย

สนับสนุนกำรมสี่วนร่วมของบุคลำกรและ

นสิิตในกำรส่งเสริมสุขภำพกำย-จิต 

สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี  เช่น  กำร

ออกก ำลังกำย   กำรสวดมนต์ กำร

เจริญสติ  กำรสรำ้งควำมสมัพันธ์ใน

กำรอยู่ร่วมกันและกำรอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม  อย่ำงนอ้ย  2  โครงกำร/ 

กิจกรรม 

2) รอ้ยละของนิสติมกีำรแสดงออกในกำร

เป็นแบบอย่ำงท่ีดดี้ำนสุขภำพ  เช่น กำร

ออกก ำลังกำย   กำรปรับตัวในกำรอยู่

ร่วมกันอยำ่งเกื้อกูล  กำรประหยัดน้ ำ  

ไฟฟำ้  กำรจัดกำรขยะ  ≥  ร้อยละ 80  

เป้าประสงค ์B1 –บัณฑติมี

สมรรถนะดำ้นกำรสรำ้งเสรมิ

สุขภำพเชิงรุก 

-บัณฑิตมคีวำมไวตอ่กำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงทำงด้ำนคุณภำพกำร

พยำบำล 

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) จ ำนวนโครงกำรของนิสติท่ีสง่เสริม

กำรพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำลและ

กำรสร้ำงนวตกรรมทำงด้ำนสุขภำพ   

อย่ำงนอ้ย  1  โครงกำร/ ปี    

เป้าประสงคท์ี่ C1  มกีำรบูรณำกำร

กำรเรียนกำรสอนกับกำรท ำนุบ ำรุง

ศลิปวัฒนธรรมและกิจกำรนสิิต

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) จ ำนวนโครงกำรบูรณำกำรกำร

เรียนกำรสอนกับกำรท ำนุบ ำรุง

ศลิปวัฒนธรรมและกิจกำรนสิิต 

อย่ำงนอ้ย   1  โครงกำร/ปี 
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5. ด้ำนกำรบริหำร 

 

เป้าประสงค์ A1  มีระบบบรหิำรจัดกำร

ที่เอื้อต่อกำรบรรลุวสิัยทัศน ์

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) ค่ำเฉลี่ยของผลกำรประเมินกำรปฏบัิติ

หนำ้ที่ของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ ≥ 4   

จำกคะแนนเต็ม 5 

2) ร้อยละของตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัตกิำร

และแผนกลยุทธ์ท่ีบรรลุค่ำเป้ำหมำย 

อย่ำงนอ้ย  ร้อยละ  80   
 

เป้าประสงค์ B1  ผู้ใชบั้ณฑิตและผู้มี

ส่วนได้สว่นเสียมคีวำมพงึพอใจตอ่

ผลลัพธ์ขององคก์ร 

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) ค่ำเฉลี่ยควำมพงึพอใจของผูใ้ช้

บัณฑิตและผู้มีสว่นไดส้่วนเสียต่อ

สมรรถนะของบัณฑิต  ≥ 3.51 

2) ค่ำเฉลี่ยควำมพงึพอใจของผูใ้ช้

บัณฑิตและผู้มีสว่นไดส้่วนเสียต่อ

ประโยชนท่ี์ได้รับจำกผลงำนวจิยัของ

องคก์ร   ≥ 3.51 

3) ค่ำเฉลี่ยควำมพงึพอใจของผูใ้ช้

บัณฑิตและผู้มีสว่นไดส้่วนเสียต่อ

ประโยชนท่ี์ได้รับจำกกำรให้บริกำร

วชิำกำรขององคก์ร   ≥ 3.5 

 

เป้าประสงคท์ี่ C1  มรีะบบกำร

บริหำรจัดกำรท่ีมุง่เนน้ผลลัพธ์ตำม

เป้ำประสงค์ขององค์กรและกำร

จัดกำรควำมเสี่ยง 

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) ร้อยละของตัวช้ีวัดส ำคัญของแผน

กลยุทธ์ท่ีมีกำรถำ่ยทอดเป็นตัวชี้วัด

ของแผนปฏิบัตกิำร  อย่ำงนอ้ย   

ร้อยละ  80 

2) จ ำนวนแผนบริหำรควำมเสี่ยงท่ี

สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีตอบสนองต่อ

กำรบรรลุวสิัยทัศน์ขององคก์รและ

ระดับของควำมเสี่ยง อยำ่งน้อย  2 

แผน 

 

 

 

เป้าประสงคท์ี่ D1 มกีำรสร้ำงควำม

ร่วมมอืทำงด้ำนกำรผลิตและหรือ

กำรวจิัยกับสถำบันอุดมศึกษำ 

ในกลุ่มประเทศอำเซียน 

ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) มีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำม

ร่วมมอืกับสถำบันอุดมศกึษำด้ำน

กำรผลิตและหรือกำรวจิัยในกลุม่

ประเทศอำเซียน  (อย่ำงนอ้ย 1  

แห่ง) 

เป้าประสงคท์ี่ D2  มีระบบ

ฐำนข้อมูล/สำรสนเทศที่เอือ้ตอ่

กำรบรหิำรและกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ 

-บุคลำกรมศีักยภำพท่ีตอบสนอง

ตอ่กำรบรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กร 
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    ตัวชี้วัด/เปา้หมาย 

1) จ ำนวนฐำนข้อมูล/สำรสนเทศท่ีมี

ควำมสมบูรณ์และทันสมัยท่ีเอื้อตอ่

กำรบริหำรและกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ อยำ่งน้อย 4  ฐำน 

2) ร้อยละของบุคลำกรท่ีมีกำร

จัดท ำแผนพัฒนำตนเองท่ีสอดคล้อง

กับสมรรถนะที่จ ำเป็นต่อกำรบรรลุ

วสิัยทัศน์ขององคก์ร อย่ำงนอ้ย   

ร้อยละ  80 

 

 

 

 

 


