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พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 
 

วันที่  ๓๑  มีนาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 
 

  “งานของแผ่นดินเป็นงานส่วนรวม มีผลกว้างขวาง เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองและบุคคลทุกคนทุก
ฝ่าย เมื่อเป็นงานส่วนรวม และมีผลเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก ปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ อันเนื่องมาจากความ
คิดเห็นไม่ตรงกันก็ย่อมเกิดมีขึ้นบ้าง เป็นปกติธรรมดา ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน 
ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีใจที่หนักแน่น และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง 
แม้กระทั่งค าวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีสติ ใช้ปัญญาและเหตุผลเป็นเครื่องปฏิบัติวินิจฉัย โดยถือว่าความ
คิดเห็นและค าวิพากษ์วิจารณ์นั้น คือ การระดมสติปัญญา และประสบการณ์อันหลากหลายจากทุกคนทุก
ฝ่าย เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติบริหารงานและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้งานทุกส่วนทุกด้านของแผ่นดิน
ส าเร็จผล เป็นความเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง” 

 
 วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2545 ณ วังไกลกังวล 
“ผู้ที่ท างานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมเป็นคุณแก่ตนด้วย ผู้ที่ท างานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียน
ประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบ่อนท าลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไม่รอด ข้าราชการทุกคนจึง
ต้องท างานทุกอย่าง ด้วยสติส านึกถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ” 
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ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
เรื่อง  นโยบายการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ร่วมกันก าหนดนโยบายการบริหาร ดังนี้ 

๑. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ในสภาพจริง และการ 
เรียนรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ 

๓. ส่งเสริม และสนับสนุนการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัย บทความ ต ารา และนวัตกรรมทางการศึกษา 

และสุขภาพ 
๕. ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในทุกพันธกิจ เพ่ือพัฒนาวิทยาลัยสู่การเป็นองค์กรแห่งการ 

เรียนรู้ 
๖. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพ 
๗. พัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับใน 

ระดับชาติและนานาชาติ 
๘. ใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
๙. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ บริหารงานแบบมีส่วนร่วม และยึด 

หลักธรรมาภิบาล 
๑๐. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้ทันสมัยเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

และการบริหารองค์กร 
๑๑. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความรัก ความสามัคคี เอ้ืออาทรและเป็นองค์กรแห่ง 

ความสุข 
          

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒0   กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕8 

 

 

 
  (นางสุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์) 

    ประธานกรรมการบริหาร 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
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ค าน า 
 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับนี้
เป็นแผนกลยุทธ์ที่ได้มาจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธ
ชินราช ที่ได้ร่วมกันระดมความคิดก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาวิทยาลัยฯ ในระยะ ๕ ปี ภายใต้นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข กรอบทิศทางของแนวทางการพัฒนาตามแผน เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) สถาบันพระบรมราชชนก แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑-
๒๕๖๕ เกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งได้
พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก อาทิ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการศึกษา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯที่ผ่านมา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการขับเคลื่อนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ให้เป็นผู้น าการผลิตบัณฑิตพยาบาลและ
พัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขในการจัดการสุขภาพในเขตภาคเหนือ  ซึ่งการด าเนินการตามแผนพัฒนา
เชิงกลยุทธ์นี้จะบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยพลังและการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน
ในการบริหารจัดการและแปลงแผนกลยุทธ์ฯฉบับนี้ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป  

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับนี้
ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕๘ วันที่ 3 
กันยายน ๒๕๕๘ 

 
        

 
 

  ( นางสุภาเพ็ญ  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ) 
   ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
                                กนัยายน 2558 
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บทสรุปผู้บริหาร 

แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับนี้
จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ทิศทางของสถาบัน
พระบรมราชชนก แผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕ เกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาพยาบาล  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งได้พิจารณาถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก อาทิ ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ วิกฤตด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้าน
การศึกษา ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
รวมทั้งผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ของวิทยาลัยฯที่ผ่านมา โดยใช้กลไกของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ยึดหลักธรรมาภิบาล คือ แผนกลยุทธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช (พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๓) มีวิสัยทัศน์ “เป็นผู้น าการผลิตบัณฑิตพยาบาลและพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขในการ
จัดการสุขภาพในเขตภาคเหนือภายในปี ๒๕๖๓”  วิทยาลัยฯ ได้ ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ไว้ ๕ ประเด็นดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : 
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : 
 บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : 
 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : 

การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ฉบับนี้ ก าหนดเปูาประสงค์ไว้ ๘  เปูาประสงค์  10 กลยุทธ์ โดยมี

แผนงานตามกลยุทธ์ จ านวน 7 แผนงาน และโครงการตามกลยุทธ์ จ านวน 11 โครงการ ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕๘ วันที่ 3 กันยายน ๒๕๕๘ 
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บทน า 
 

ชื่อหน่วยงาน  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

ที่ตั้งและประวัติความเป็นมา 
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกในส่วนภูมิภาคของ
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๙๐/๖ ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เปิด
ด าเนินการวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย” สังกัด
กองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคโดยรับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภูมิล าเนาในเขตภาคเหนือเข้า
ศึกษา  การบริหารงานของโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลพุทธชินราช   

พ.ศ. ๒๕๑๗ เปลี่ยนมาสังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช” วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗                  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้พระราชทานนามใหม่เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธ
ชินราช”  สังกัดสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  

พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานนามใหม่ให้แก่ สถาบันพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขเป็น “สถาบันพระบรมราชชนก”     

พ.ศ. ๒๕๓๙ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการผลิตบัณฑิตพยาบาล
โดยมีโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดย
มหาวิทยาลัยนเรศวรรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาวิทยาศาสตร์
พ้ืนฐานวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ และ ๒ ส าหรับหมวดวิชาชีพการพยาบาลชั้นปีที่ ๓ และ ๔ วิทยาลัยรับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอน  โครงการนี้สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. ๒๕๔๗    

ปัจจุบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  ด าเนินการผลิตบัณฑิตและบุคลากร
ทางด้านสาธารณสุขมาเป็นปีที่ ๖๖ ซึ่งวิทยาลัยก าหนดให้วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ของทุกปี  เป็นวันก่อตั้ง
วิทยาลัยอย่างเป็นทางการสืบมา 

 
รายนามผู้อ านวยการวิทยาลัย จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

๑. นายแพทย์เบนทูล    บุญอิต   พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๕๐๑ 
๒. นางผกา  บุญอิต   พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๖ 
๓. นายแพทย์จ าลอง   มุ่งการดี   พ.ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๑๒ 
๔. นายแพทย์อุดม     สุวัจนานนท์  พ.ศ. ๒๕๑๒ – ๒๕๑๖ 
๕. นางแฉล้ม  พวงจันทร์  พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๓๓ 
๖. นางสาวปานจิต     เครื่องก าแหง  พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๔๑ 
๗. นางสาววรรณดา   มลิวรรณ์  พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๙ 
๘. นางสาวพจนา    ปิยะปกรณ์ชัย  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ 
๙. นางนภาดล  สีหพันธุ์   พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ 
๑๐. ดร.เพลินตา     พรหมบัวศรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ 
๑๑. นางจรวยพร     ทะแกล้วพันธุ์  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 
๑๒. นางสุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน 
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สภาพปัจจุบัน 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ค ๒  สถาบันเฉพาะ

ทางที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตามประกาศมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลตอบสนองความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และ
ประเทศ โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน จ านวน ๑ หลักสูตร  คือ  

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  
๑๔๔ หน่วยกิตเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนเต็มเวลา ๔ ปี  
         ปีการศึกษา ๒๕๕8 (ปีงบประมาณ ๒๕๕8-๒๕๕9)  วิทยาลัยฯมีบุคลากรที่ประกอบด้วย อาจารย์
ปฏิบัติงานจริง จ านวน 61 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 19 คน คุณวุฒิปริญญาโท จ านวน 30  คน 
คุณวุฒิปริญญาตรี จ านวน 12 คน  คิดเป็นอัตราส่วนของคุณวุฒิอาจารย์ ในระดับปริญญาเอก : ปริญญาโท : 
ปริญญาตรี เท่ากับ 3.11 : 4.92 : 1.97  ข้าราชการสายสนับสนุน จ านวน 6 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 
15 คน พนักงานราชการ จ านวน 2 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว 
จ านวน 7 คน และลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน 1๗ คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๕8) 
 
โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน เป็น ๕ กลุ่มงาน ดังนี้ 
๑. กลุ่มงานอ านวยการ  ประกอบด้วย ๓ งาน คือ  

- งานบริหารทั่วไป  
- งานทรัพยากรบุคคล   
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ 

๒. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ประกอบด้วย ๑ งาน คือ  
- งานยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ 

๓. กลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วย ๑ งาน คือ  
- งานบริหารหลักสูตรและงานทะเบียนนักศึกษา และ ๗ ภาควิชา  ได้แก่  ภาควิชาการ 

พยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  ภาควิชาการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น  ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์   ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน  ภาควิชา
บริหารการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ  และภาควิชาการศึกษาทั่วไป 

๔. กลุ่มงานวิจัย  บริการวิชาการ ประกอบด้วย ๒ งาน คือ  
- งานวิจัย และศูนย์ความเป็นเลิศ   
- งานบริการวิชาการ 

๕. กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย ๒ งาน คือ  
- งานพัฒนานักศึกษา และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
- งานปกครอง วินัยและสวัสดิการนักศึกษา    
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ส่วนที่ ๒ 

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
อ.ดร.สุภาเพ็ญ   ปาณะวัฒนพิสุทธิ ์

คณะกรรมการวิทยาลัย 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานอ านวยการ 

อ.อภิเชษฐ์   พูลทรัพย ์
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานยุทธศาสตร ์และประกันคุณภาพ 

อ.จารุวรรณ   รังสิยานนท ์

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิชาการ 

อ.ดร.ดวงพร   หุ่นตระกูล 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานวิจยั บริการวชิาการ 

อ.ดร.อัศนี   วันชยั 
 

รองผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานกิจการนักศึกษา 

อ..ดร.ชลลดา   ตยิะวิสุทธิ์ศร ี

๑. หัวหน้างานบริหารท่ัวไป    
    (จสอ.สุชาติ  คอนแกว้) 
   - งานบริหารทั่วไป 
   - งานการเจ้าหน้าที ่
   - งานธุรการและสารบรรณ 
   - งานการเงนิและบญัช ี
   - งานพัสด ุ
   - งานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอ้ม    
     ยานพาหนะ และซ่อมบ ารุง 
๒. หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
    (อ.ดร.พนารัตน์  เจนจบ) 
   - งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
   - งานคุณธรรม 
๓. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    และวิทยบริการ    
    (อ.อภิเชษฐ์   พูลทรัพย์) 
   - งานผลิตและบรกิารสือ่โสต 
   - งานห้องสมดุ 
   - งานฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 
   - งานคอมพวิเตอรแ์ละสารสนเทศ 
    
 

 

๑. หัวหน้างานยุทธศาสตร์และ 
    ประกันคุณภาพ    
    (อ.ดร.รุ่งทิวา  หวังเรืองสถิตย์) 
  - งานนโยบาย แผน และการบริหาร 
    จัดการภาครฐั 
  - งานประกันคุณภาพการศกึษา 
  - งานบริหารความเสี่ยง และควบคุม 
    ภายใน 
       
 
 
 
 

 

๑. หัวหน้างานบริหารหลักสูตรและ 
    งานทะเบยีนนักศึกษา   
    (อ.จุฑามาศ  รตันอัมภา) 
  - งานบริหารหลักสูตรและจัดการศึกษา 
  - งานทะเบียนนักศึกษา 
  - งานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  - งานห้องปฏิบัติการพยาบาล 
  - งานพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต 
๒. หัวหน้าภาควิชา (งานการเรียนการสอน) 
  - หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ     
    (อ.มณฑนา  อัจฉริยศักด์ิชัย) 
  - หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  
    (อ.ยุคนธร ทองรัตน์) 
  - หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน   
    (อ.ดร.วรรณภา  ประทุมโทน) 
  - หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช  
    (อ.ดร. สมาภรณ์ เทียนขาว) 
  - หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ 
    (อ.จันทร์จิรา  ขันทะยศ) 
  - หัวหน้าภาควิชาบริหารการพยาบาล 
     และพัฒนาวิชาชีพ  
    (อ.ดร.อัญชลี  แก้วสระศรี) 
  - หัวหน้าภาควิชาการศึกษาทั่วไป  
    (อ.อภิชาติ  อัจฉริยศักด์ิชัย)  
 

๑. หัวหน้างานวิจยัและศูนย์ความเป็นเลิศ      
    (อ.ดวงใจ พรหมพยัคฆ์) 
  - งานผลิตและเผยแพรผ่ลงานวิจัย          
    ต ารา บทความ 
  - งานพัฒนาศนูย์ความเป็นเลิศ 
  - งานจัดการความรู ้
  - งานวิเทศสัมพนัธ ์
๒. หัวหน้างานบริการวิชาการ  
    (อ.ดร.วิภาพร  สทิธิสาตร์) 
  - งานบริการวิชาการ 
  - งานพัฒนาเอกลักษณส์ถาบัน 
  - งานพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 
        
    
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา 
   และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    (อ.ปิยะเนตร  วิริยะปราโมทย์) 
  - งานกิจกรรมนักศึกษา 
  - งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  - งานประกันคุณภาพนักศึกษา 
๒. หัวหน้างานปกครอง วินยั 
    และสวัสดิการนักศึกษา  
    (อ.สุทธามาศ  อนุธาตุ) 
  - งานระบบครอบครัว แนะแนว  
    และให้ค าปรึกษา 
  - งานปกครอง และวินัยนักศึกษา 
  - งานทุนและสวัสดิการนักศึกษา 
- งานศิษย์เก่า 
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การวิเคราะห์องค์กร  แผนกลยุทธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๓ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
 คณะกรรมการบริหาร  และบุคลากรทุกระดับในองค์กรร่วมในการวิเคราะห์องค์กร  โดยน าผล
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ปีพ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๘  ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 
๒๕๕๘  มาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น เจตนารมณ์/นโยบาย 
หน.คสช. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559)  แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.
2554-2558  แผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2559  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
สาธารณสุข   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2559 – 2563  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้
เป็นปัจจัยน าเข้าในการวิเคราะห์องค์กร  น าไปสู่การก าหนดปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
วัตถุประสงค์  ค่านิยมร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์  ตัวชี้วัดเปูาประสงค์  กลยุทธ์ และแผนงาน/
โครงการ ในปีพ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๓ ของวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พุทธชินราช  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ปรัชญา   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช เชื่อว่า การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

สากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้จาก การบริการวิชาการ   การวิจัย มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งการส่งเสริมด้าน คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม ผสมผสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  จะส่งผลให้บัณฑิตมีความสามารถทางวิชาชีพพยาบาลและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน 

 

 ปณิธาน   
  ส่งเสริมคุณธรรม  ก้าวน าวิชาการ   

 ประสานสามัคคี   มีใจใฝุพัฒนา 
 

 วิสัยทัศน์  
  เป็นผู้น าการผลิตบัณฑิตพยาบาล และพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุข  ในการจัดการ
สุขภาพในเขตภาคเหนือ ภายในปี 2563 
 

 นิยามศัพท์ 
  ผู้น าด้านการผลิตบัณฑิตการพยาบาล  หมายถึง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี             
พุทธชินราช เป็นที่ยอมรับในการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และการจัดการสุขภาพ โดย 

- สมรรถนะเชิงวิชาชีพ หมายถึง ความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพที่ได้มาตรฐานของ 
ประเทศ ครอบคลุมทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย  ด้านการปฏิบัติการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์  ด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ  ด้านภาวะผู้น า การจัดการ และการพัฒนา
คุณภาพ  ด้านวิชาการและการวิจัย  ด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ  ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
สมรรถนะด้านสังคม   
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- การจัดการสุขภาพ  หมายถึง ความสามารถในการประเมินสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา  
วางแผน และด าเนินการแก้ไขปัญหา ประเมินผล เพ่ือให้บุคคลครอบครัว ชุมชน มีสุขภาวะที่ด ี

- ผู้น าการพัฒนาก าลังคนด้านสาธารณสุขในการจัดการสุขภาพ หมายถึง วิทยาลัย 
พยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช เป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้มีความสามารถในการ
ประเมินสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วางแผน และด าเนินการแก้ไขปัญหา ประเมินผล เพ่ือให้บุคคล
ครอบครัว ชุมชน มีสุขภาวะที่ดี  
 

พันธกิจ  ประกอบด้วย 5 พันธกิจ คือ 
๑. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ 
๒. วิจัย และสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
๓. บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
๔. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 

ค่านิยมร่วม   
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีจิตอาสา พัฒนาคุณธรรม 

 

เอกลักษณ์สถาบัน    
สร้างคนจากชุมชนเพ่ือตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน 

 
อัตลักษณ์บัณฑิต    

บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  
 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านสุขภาพ (Excellent Center)    

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ก าหนดให้มีการด าเนินการศูนย์ความเป็นเลิศทาง
วิชาการด้านสุขภาพ (Excellent Center) “การดูแลสุขภาพโรคเรื้อรัง: เบาหวาน และความดันโลหิตสูง” 

 
พฤติกรรมคุณธรรมของนักศึกษา 

มีวินัย ซื่อสัตย์  เสียสละ  รับผิดชอบ ตรงเวลา  
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 ๑. แสดงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ เคารพในคุณค่า ศักดิ์ศรี และความเป็นปัจเจกท้ังของตนเองและผู้อ่ืน 
  ๑.๒ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 

  ๑.๓ คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณ์ทั่วไป 

  ๑.๔ มีภาวะผู้น า สามารถบริหารจัดการตนเองและงานที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๕ มีสุขภาวะและวุฒิภาวะทางอารมณ์ 
  ๑.๖ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  ๑.๗ มีทัศนคติที่ดีและมีศรัทธาต่อวิชาชีพการพยาบาล 
๒. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่าง 

เหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานและศึกษาต่อในระดับสูง 
๓. ปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างองค์รวมแก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ ทุกระดับ 

ของสถานบริการสุขภาพบนพ้ืนฐานของความเอ้ืออาทรและความหลากหลายทางวัฒนธรรมโยใช้ศาสตร์
และศิลปะทางการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๔. รักษาพยาบาลเบื้องต้นและการส่งต่อ (Referral) ได้ตามขอบเขตวิชาชีพการพยาบาล 
๕. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการพยาบาลที่ทันสมัยได้อย่าง 

ต่อเนื่อง 
๖. พัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชนให้สามารถดูแลตนเองทางด้านสุขภาพตาม 

บริบทและวิถีการด ารงชีวิตได้ 
๗. ท าวิจัยและเลือกใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้ 
๘. เลือกใช้แหล่งทรัพยากร  นวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการปฏิบัติ 

การพยาบาลได้อย่างเหมาะสม 
๙. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๐. อนุรักษ์และร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพได้    
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ตารางสรุปผลการวิเคราะห์องค์กร  (SWOT Matrix)  
ภาพรวมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

 
จุดแข็ง (S=Strengthen) จุดอ่อน (W=Weakness) 

S๑ 
 

S๒ 
 

S๓ 
S๔ 
S๕ 
S๖ 

 
 

S๗ 
 
 

S๘ 
S๙ 

 

โครงสร้างมีการก าหนดผู้รับผิดชอบครอบคลุมทุกพันธกจิ 
และแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจน 
มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีลายลักษณ์อักษร และบุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วม 
มีระบบและกลไกการท างานที่ชัดเจนเปน็ลายลักษณ์อกัษร 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการท างาน  
บุคลากรยืดหยุ่นในการท างาน 
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอยา่ง
หลากหลายครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพทางการพยาบาล
และมีประสบการณ์ท างานสูง 
มีประสบการณ์และความช านาญเฉพาะตามสาขาวิชาชีพ
พยาบาลที่หลากหลายเช่ียวชาญในการสอนและสนับสนุน
การเรียนรู้ 
เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
มีความผูกพันและภกัดีต่อองค์กร 
 

W๑ โครงสร้างไม่เอื้อต่อการท างานเนื่องจากขนาดของ
โครงสร้างใหญ่ไม่สามารถท างานให้บรรลุเปูาหมาย 

W๒ การบริหารและการก ากบัติดตามแผนงานโครงการยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

W๓ ระบบและกลไกในการท างานบางระบบมีขั้นตอนมาก แนว
ปฏิบัติค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ท าให้ผู้ปฏิบัติไม่มีความสุข
ในการท างานตามระบบ 

W๔ ระบบการส่ือสารข้อมูลในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ ใช้
ช่องทางไม่เหมาะสม 

W๕ มีความมั่นใจในตนเองสูง ท าให้พลาดโอกาสในการพัฒนา 
W๖ การท างานเป็นทีมขาดประสิทธภิาพ ท าให้ขาดความเหนยีว

แน่นของทีม 
W๗ มีความอ่อนไหวด้านขวัญและก าลังใจในการท างาน 
W๘ มีภาระงานมาก ขาดโอกาสในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ

ของตนเอง เหนื่อยล้าไม่มีความสุข และไม่สามารถท างาน
เชิงรุกได้ 

W๙ บุคลากรบางสายงานยังใช้ศักยภาพไม่เต็มความรู้
ความสามารถ 

W๑๐ ทักษะในการท างานเพื่อสนับสนุนพันธกจิของบุคลากรสาย
สนับสนุนยังไม่เพียงพอ 

  W๑๑ ขาดทักษะการจัดการความรู้เพื่อการพฒันางานโดยเฉพาะ
ด้านการบริหารจัดการศึกษา การเงิน การพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง 

โอกาส (O=Opportunities) ภัยคุกคาม (T=Threats) 
O๑ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดแนวทางการ

พัฒนาบุคลากรและการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
T๑ 
T๒ 
 
T๓ 

นโยบายจ ากัดอัตราก าลังคนด้านสาธารณสุข 
การขาดสภาพคล่องของหนว่ยบริการเจา้ของทุน 
กฎหมายเกีย่วกับลิขสิทธิ ์การส่ือสารข้อมูลรุนแรง ความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

O๒ 
O๓ 

กรอบวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี 
พรบ.การศึกษาแห่งชาต ิ

O๔ นโยบายสบช. คสช. AEC   
O๕ สภาวิชาชีพ (สภาการพยาบาล)   
O๖ นโยบายเขตบริการสุขภาพ    
O๗ มีหน่วยบรกิารทั้งในและนอกที่สนบัสนุนทุนให้นักศึกษา   
O๘ โครงสร้างของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นและมีโรคเรื้อรัง

เพิ่มขึ้น  
  

O๙ มีเครือข่ายสถานบริการทั้งทางสุขภาพและบริการทาง
สังคม 

  

O๑๐ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
O๑๑ ความก้าวหนา้และความรวดเร็วของระบบเทคโนโลยี และ

สารสนเทศ ช่วยพัฒนาระบบการท างานให้สะดวกรวดเร็ว 
ท าให้ส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการอย่างเป็นระบบ 
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ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายในองค์กร 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช  

(Interal Strategic Factors Summary:IFAS) 

Internal Factors 
Weight Rating Weighted  

(SW๑๐๐) ร้อยละ  (๑-๕) Score 
จุดแข็ง (S=Strengthen)     

 
  

S๑  - มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงาน
อย่างหลากหลายครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพทางการ
พยาบาลและมีประสบการณ์ท างานสูง 
 - มีประสบการณ์และความช านาญเฉพาะตามสาขา
วิชาชีพพยาบาลที่หลากหลาย   เช่ียวชาญในการสอนและ
สนับสนุนการเรยีนรู ้

๖๐ ๑๒.๖๓ ๕ ๖๓.๑๖ 

S๒ เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ ๑๐ ๒.๑๑ ๕ ๑๐.๕๓ 
S๓  มีความผูกพันและภักดีต่อองค์กร ๑๐ ๒.๑๑ ๕ ๑๐.๕๓ 
S๔ บุคลากรยืดหยุ่นในการท างาน ๕ ๑.๐๕ ๕ ๕.๒๖ 

รวม Strengthen ๘๕ ๑๗.๘๙   ๘๙.๔๗ 

Internal Factors 
Weight Rating Weighted  

(SW๑๐๐) ร้อยละ  (๑-๕) Score 
จุดอ่อน (W=Weakness)         

W๒ 
การบริหารและการก ากับติดตามแผนงานโครงการยังไมม่ี
ประสิทธิภาพ 

๒๐ ๔.๒๑ ๕ ๒๑.๐๕ 

W๓ 
ระบบและกลไกในการท างานบางระบบมีขั้นตอนมาก แนว
ปฏิบัติค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน ท าให้ผู้ปฏิบตัิไมม่ีความสุข
ในการท างานตามระบบ 

๓๐ ๖.๓๒ ๕ ๓๑.๕๘ 

W๔ 
ระบบการสื่อสารข้อมลูในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ ใช้
ช่องทางไม่เหมาะสม 

๔๐ ๘.๔๒ ๕ ๔๒.๑๑ 

W๕ มีความมั่นใจในตนเองสูง ท าให้พลาดโอกาสในการพัฒนา ๓๐ ๖.๓๒ ๓ ๑๘.๙๕ 

W๖ 
การท างานเป็นทีมขาดประสิทธิภาพ ท าให้ขาดความ
เหนียวแน่นของทีม 

๖๐ ๑๒.๖๓ ๕ ๖๓.๑๖ 

W๗ มีความอ่อนไหวด้านขวัญและก าลงัใจในการท างาน ๗๐ ๑๔.๗๔ ๕ ๗๓.๖๘ 

W๘ 
มีภาระงานมาก ขาดโอกาสในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ของตนเอง เหนื่อยล้าไม่มีความสุข และไม่สามารถท างาน
เชิงรุกได ้

๗๐ ๑๔.๗๔ ๕ ๗๓.๖๘ 

W๙ 
บุคลากรบางสายงานยังใช้ศักยภาพไม่เตม็ความรู้
ความสามารถ 

๓๐ ๖.๓๒ ๕ ๓๑.๕๘ 

W๑๐ 
ทักษะในการท างานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของบุคลากรสาย
สนับสนุนยังไม่เพียงพอ 

๑๐ ๒.๑๑ ๕ ๑๐.๕๓ 

W๑๑ 
ขาดทักษะการจดัการความรู้เพื่อการพัฒนางานโดยเฉพาะ
ด้านการบริหารจดัการศึกษา การเงิน การพัสดุ การจดัซื้อ
จัดจ้าง 

๓๐ ๖.๓๒ ๕ ๓๑.๕๘ 

รวม Weakness ๓๙๐ ๘๒.๑๑   ๓๙๗.๘๙ 
รวม Strengthen-Weakness ๔๗๕ ๑๐๐.๐๐     
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ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ภายนอกองค์กร 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 

(External Strategic Factors Summary: EFAS) 

External Factors 
Weight Rating Weighted  

(OT๑๐๐) ร้อยละ  (๑-๕) Score 
โอกาส (O=Opportunities)         
O๑ นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ก าหนดแนวทางการ

พัฒนาบุคลากรและการผลิตบณัฑติในศตวรรษท่ี ๒๑ 
กรอบวางแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี 
พรบ.การศึกษาแห่งชาต ิ
สภาวิชาชีพ (สภาการพยาบาล) 

๓๐ ๑๔.๒๙ ๕ ๗๑.๔๓ 

O๒ มีหน่วยบริการทั้งในและนอกท่ีสนบัสนุนทุนให้นักศึกษา ๒๐ ๙.๕๒ ๕ ๔๗.๖๒ 
O๓ โครงสร้างของประชากรผูสู้งอายุเพิ่มขึ้นและมโีรคเรื้อรัง

เพิ่มขึ้น  ๒๐ ๙.๕๒ ๕ ๔๗.๖๒ 

O๔ มีเครือข่ายสถานบริการทั้งทางสุขภาพและบริการทาง
สังคม 

๓๐ ๑๔.๒๙ ๕ ๗๑.๔๓ 

รวม Opportunities ๑๐๐ ๔๗.๖๒   ๒๓๘.๑๐ 

External Factors 
Weight Rating Weighted  

(OT๑๐๐) ร้อยละ  (๑-๕) Score 
ภัยคุกคาม(T=Threats)         
T๑ นโยบายจ ากดัอัตราก าลังคนด้านสาธารณสุข ๗๐ ๓๓.๓๓ ๕ ๑๖๖.๖๗ 
T๓ กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ การสื่อสารข้อมูลรุนแรง ความ

ปลอดภัยของข้อมลู 
๒๐ ๙.๕๒ 

๕ ๔๗.๖๒ 

T๒ การขาดสภาพคล่องของหน่วยบริการเจ้าของทุน ๒๐ ๙.๕๒ ๓ ๒๘.๕๗ 

รวม Threats ๑๑๐ ๕๒.๓๘   ๒๔๒.๘๖ 

รวม Opportunities -Threats ๒๑๐ ๑๐๐     

 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้งปัจจัยภายในองค์กร (Interal Strategic Factors 
Summary: IFAS)  และปัจจัยภายนอกองค์กร (External Strategic Factors Summary:EFAS)วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พบว่าคะแนนดังนี้ 

- จุดแข็ง (S=Strengthen) เท่ากับ  ๘๙.๔๗ 
- จุดอ่อน (W=Weakness)   เท่ากับ  ๓๙๗.๘๙ 
- โอกาส (O=Opportunities)   เท่ากับ  ๒๓๘.๑๐ 
- ภัยคุกคาม (T=Threats)   เท่ากับ  ๒๔๒.๘๖ 
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รูปที่ ๑  ภาพแสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ทั้งปัจจัยภายในองค์กร (Interal Strategic Factors 
Summary: IFAS)  และปัจจัยภายนอกองค์กร (External Strategic Factors Summary:EFAS) 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 
 

 
 

 
 จากภาพจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ตกอยู่ในจุดอ่อน (W=Weakness)   และภัยคุกคาม 
(T=Threats)  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชควรด าเนินกลยุทธ์ในลักษณะ
ของการตั้งรับ  ด าเนินกลยุทธ์ระยะสั้นเพ่ือปกปูองจุดอ่อนที่จะน าไปสู่การถดถอย  หรือมุ่งลดจุดอ่อน
ภายใน  และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก   

ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ และบุคลากรในวิทยาลัยฯ  จึงร่วมกัน
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

และสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

 
โดยในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มีการก าหนดเปูาประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการดังมี

รายละเอียดต่อไปนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑  ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ  
เป้าประสงค์  
1.1 บัณฑิตมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและการจัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหัวใจ ความ

เป็นมนุษย์  
กลยุทธ์  
๑. สอนและพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพ และการจัดการสุขภาพบนพื้นฐาน

การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริการสุขภาพ  
แผนงาน 
1.พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในระดับประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสขุภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
เป้าประสงค์  
2.1 วิทยาลัยฯมีองค์ความรู้/นวัตกรรมที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของสังคมและ

ระบบบริการสุขภาพ 
กลยุทธ์  
๑. เร่งรัดการผลิต เผยแพร่ผลงานวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
แผนงาน 
1.สนับสนุนการผลิต เผยแพร่ผลงานวิจัย วิชาการ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
และสังคม 

เป้าประสงค์  
3.1 พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาการในด้านการจัดการสุขภาพแก่บุคลากร 
3.2 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.3 พัฒนาบุคลาการสาธารณสุขให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพ 
กลยุทธ์  
1.ส่งเสริมการบริการวิชาการทางด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม 
แผนงาน 
1.ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรในด้านการจัดการสุขภาพ (เป็นนักจัดการและเป็นวิทยากร) : บริการ

วิชาการสัญจรด้านการจัดการสุขภาพด้วยการวิจัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์  
4.1. บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการ

สุขภาพ 
กลยุทธ์  
1.ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กับการจัดการสุขภาพ 
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แผนงาน 
1.บูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์  
5.1. วิทยาลัยมีการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยใช้หลัก    ธรรมาภิบาล และมีความผาสุกในการ

ปฏิบัติงาน  
5.2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ โดดเด่นเฉพาะด้าน และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
กลยุทธ์  
1. เร่งรัดการพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการตามพันธ

กิจของวิทยาลัย 
4.เพ่ิมความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นเฉพาะด้าน (การจัดการสุขภาพ) 
5.พัฒนาบุคลากรให้สร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อองค์กร 
แผนงาน 

 1. แผนพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมภิบาล และองค์กรสีเขียว 
2.แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ และเพ่ิมประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร

จัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย 
3. แผนพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสุขภาพ 
 

จากประเด็นยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงาน  น ามาก าหนดตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ และโครงการตามกลยุทธ์ดังนี้ 

 
 



17 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์
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1 การผลิต
บัณฑิต
พยาบาลที่มี
คุณภาพและมี
คุณลักษณะ
เป็นนักจัดการ
สุขภาพ  

1.1 บณัฑิตมี
สมรรถนะเชิง
วิชาชีพและการ
จัดการสุขภาพ
บนพ้ืนฐานการ
ดูแลด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์  

๑. ร้อยละของบณัฑติที่สอบใบ อนญุาต
ประกอบวิชาชีพผา่นครั้งแรก 
๒. ค่าเฉลี่ยคณุลักษณะของนักจัดการ
สุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วย            
หัวใจความเป็นมนุษย์ของผูส้ าเร็จ
การศึกษา (ประเมินโดยอาจารย์
ผู้สอน) 
๓. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
อุดมศึกษา (TQF) สาขาพยาบาล
ศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยระดับดี (ประเมนิ
โดยผู้ใช้บัณฑิต) 
๔. ระดับความส าเร็จของคุณลักษณะ
บัณฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของผู้ส าเร็จ
การศึกษามีค่าเฉลี่ยในระดับดี 
(ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติ) 
๕. ค่าคะแนนเฉลี่ยอตัลักษณ์บัณฑิตมี
ค่าเฉลี่ยในระดับดี (ประเมินโดยผู้ใช้
บัณฑิต และบณัฑิต)  

๑. สอนและพัฒนา
นักศึกษาพยาบาลให้มี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
และการจัดการสุขภาพ
บนพ้ืนฐานการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์โดยการมสี่วน
ร่วมของเครือข่าย
บริการสุขภาพ  
๒. พัฒนาทีม
เครือข่ายความร่วมมือ
ในการผลติบัณฑิต
พยาบาล  

๑.1.ร้อยละของนักศึกษาแต่ละ
ช้ันปีมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพตาม
เกณฑ์ของแตล่ะชั้นอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป  
๑.๒. ร้อยละของนักศึกษาแต่ละ
ช้ันปีมีคุณลักษณะของนักจัดการ
สุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหวั
ใจความเป็นมนุษย์ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป  
๑.3.ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้น
ปีมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑  
๒.๑.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
ที่ก่อ ให้เกิดคุณค่าทางวิชาการและ
วิชาชีพ (จะเริ่มด าเนินโครงการ
ประสานความร่วมมือ 
เครือข่ายสุขภาพเชิงรุกเพื่อผลิต
บัณฑิตพยาบาลใหเ้ป็นนักจัดการ
สุขภาพในปี งบประมาณ 2560) 
(วัดกลยุทธ์ที่ ๒) 
 
 
 
 
 

1.พัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตใหเ้ป็นที่
ยอมรับของสังคม
ในระดับประเทศ 
 

1.โครงการส่งเสรมิทักษะ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
๒๑ สู่นกัจัดการสุขภาพ  

กลุ่มงาน
กิจการ
นักศึกษา 

2.โครงการการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสรมิ
การเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 
21   

กลุ่มงาน
วิชาการ 

3.โครงการประสานความ
ร่วมมือเครือข่ายสุขภาพ
เชิงรุกเพื่อผลติบัณฑติ
พยาบาลให้เป็นนักจดัการ
สุขภาพ (โครงการตามกล
ยุทธ์) 

กลุ่มงาน
วิชาการ 
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2 วิจัยและ
สร้างผลงาน
วิชาการด้าน
สุขภาพท่ี
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของสังคม 

2.1 วิทยาลัยฯ
มีองค์ความรู้/
นวัตกรรมทีม่ี
คุณภาพและ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของสังคมและ
ระบบบริการ
สุขภาพ   

1. ร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนัก 
ของผลงานวิชาการของอาจารย ์
2. ระดับความส าเร็จ(คุณภาพ)  
ของผลงานทางวิจัยและวิชาการที่ตี
ได้รับการพิมพ์ 
3. จ านวนแนวปฏิบตัิที่ดีในการ
จัดการสุขภาพบุคคล : เบาหวาน 

๑. เร่งรดัการผลติ 
เผยแพรผ่ลงาน
วิชาการที่ตอบสนอง
ความต้องการของ
สังคม 

๑. ร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานวิชาการของอาจารย์  
2. จ านวนบุคลากรที่ผลิตผลงาน
ที่มีคุณค่าต่อองค์กร (งานวิชาการ
ที่ได้รับการตีพิมพ์) 

1.สนับสนุนการ
ผลิต เผยแพร่
ผลงานวิจัย 
วิชาการ และ     
นวัตกรรมทีม่ี
คุณภาพ 

16.โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ในการ
ผลิตผลงานวิชาการ/วิจัย  

กลุ่มงานวิจัย 
บริการ
วิชาการ 

๑7.โครงการขับเคลื่อน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
การจัดการสุขภาพโรค
เรื้อรัง:ทบทวนผลงาน
วิชาการอย่างเป็นระบบ 
(Systematic review)  

กลุ่มงานวิจัย 
บริการ
วิชาการ 

3 บริการ
วิชาการด้าน
สุขภาพให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของชุมชน
และสังคม 

3.1 พัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
ด้านบริการวิชา 
การในด้านการ
จัดการสุขภาพ
แก่บุคลากร 
3.2 พัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศ
ด้านการจดัการ
สุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
3.3 พัฒนา 
บุคลากร
สาธารณสขุ ให้มี
ศักยภาพในการ
จัดการสุขภาพ 

1.จ านวนหลักสตูรด้านการจดัการ
สุขภาพ (ทั้งระยะสั้น  และ/หรือ
ระยะยาว)  
2. จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับการยอมรับ
ในการเป็นวิทยากรภายนอก  
3. ร้อยละของบุคลากรได้รับเชิญเป็น
วิทยากร ผู้ทรงคณุวุฒิ /กรรมการ
วิชาชีพ/ที่ปรึกษา ตามความ
เชี่ยวชาญที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพ 
หรือองค์กรวิชาการระดับชาติ  
๔. ร้อยละของผู้ผา่นการอบรม
หลักสตูรที่วิทยาลัยฯจดับริการ
วิชาการมีสมรรถนะการจดัการ
สุขภาพ 

1.ส่งเสรมิการบริการ
วิชาการทางด้าน
สุขภาพท่ีได้มาตรฐาน
และสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
สังคม 
 

1. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับการ
ยอมรับในการเป็นวิทยากร
ภายนอก  
2. จ านวนหลักสูตรด้านการ
จัดการสุขภาพท้ังระยะสั้นและ
ระยะยาว   
3.ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุข 
ที่ผ่านการอบรมมสีมรรถนะดา้น
การจัดการสุขภาพ(ผ่านเกณฑ์
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐)  
4. ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ 
Excellence Center ที่ผ่าน
เกณฑ์ สบช. (เกณฑ:์ การเป็น
วิทยากรด้านโรคเรื้อรังที่เป็นท่ี
ยอมรับ, เพิม่จ านวนองค์ความรู้) 

1.ส่งเสริม
สมรรถนะบุคลากร
ในด้านการจัดการ
สุขภาพ (เป็นนัก
จัดการและเป็น
วิทยากร) : บริการ
วิชาการสัญจรด้าน
การจัดการสุขภาพ
ด้วยการวิจัย 
 

21. โครงการบริการ
วิชาการสัญจรด้านการ
จัดการสุขภาพด้วยการ
วิจัย  

กลุ่มงานวิจัย 
บริการ
วิชาการ 
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๔ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรร
ม อนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้ม 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.1. บรูณาการ
การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการ
จัดการสุขภาพ 

1. ระดับความส าเร็จในการบรูณา
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กับ
การจัดการสุขภาพ (ระดับ
ความส าเร็จดูจากหน้า 106 สกอ. 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
= 5 คะแนน) 

1.ส่งเสรมิให้บุคลากร
และนักศึกษาท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น กับ
การจัดการสุขภาพ 

1. จ านวนรายวิชาชีพ 
ที่บูรณาการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการ
สขุภาพ (ต่อปกีารศึกษา) 
2.มีนวัตกรรมท่าออกก าลังกาย
ประกอบดนตรีมังคละที่เป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

1.บูรณาการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับการจัดการ
สุขภาพ 
 

30. โครงการบรูณาการ  
การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการจัดการ
สุขภาพ  
  

กลุ่มงาน
กิจการ
นักศึกษา 

๕. การพัฒนา
วิทยาลัยให้
เป็นองค์กร
สมรรถนะสูง  

5.1. วิทยาลัยมี
การบริหาร
จัดการที่ทันสมัย 
โดยใช้หลัก    
ธรรมาภิบาล 
และมีความ
ผาสุกในการ
ปฏิบัติงาน  

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
องค์กรคุณธรรมและ 
ธรรมาภิบาล  
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 
3. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มา
ศึกษาดูงาน 
๔. บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้
ระบบสารสนเทศในระดับมากกว่า 
3.51 ข้ึนไป 

1. เร่งรดัการพัฒนา
สถาบันให้เป็นองค์กร
คุณธรรม 
2. พัฒนา 
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการองค์กร
โดยใช้หลัก 
ธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใช้ในการบริหาร
จัดการตามพันธกิจ
ของวิทยาลัย 

1. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาองค์กรคุณธรรม  
2. ระดับความส าเร็จของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการ
บริหารจดัการตาม 
พันธกิจของวิทยาลัย 

1. แผนพัฒนา
องค์กรให้เป็น
องค์กรธรรมภิบาล 
และองค์กรสีเขียว 
2.แผนพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
และเพิ่มประสทิธิภาพ
เทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ใน
การบริหารจัดการ
ตามพันธกิจของ
วิทยาลัย 

37.โครงการวิทยาลัย
คุณธรรม  

กลุ่มงาน
อ านวยการ 

๓8. โครงการพัฒนาองค์กร
ให้เป็นองค์กรสีเขียว  

กลุ่มงาน
อ านวยการ 

39.โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
คอมพิวเตอร:์ thunder 
storm  

กลุ่มงาน
อ านวยการ 
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 5.2. บุคลากร
มีความ
เชี่ยวชาญ โดด
เด่นเฉพาะด้าน 
และเป็นผู้น า
การ
เปลี่ยนแปลง  

1.จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมี
ความเชี่ยวชาญ  และไดร้ับการ
ยอมรับเป็นวิทยากร 
2. จ านวนบุคลากรที่เป็นต้นแบบด้าน
การจัดการสุขภาพ 

1.เพิ่มความสามารถ
ของบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ 
 โดดเด่นเฉพาะด้าน 
(การจัดการสุขภาพ) 
๒.พัฒนาบุคลากรให้
สร้างผลงานที่มีคุณค่า
ต่อองค์กร 

1. ร้อยละของบุคลากรได้รับการ
พัฒนาความ สามารถให้มีความ
เช่ียวชาญ โดดเด่นเฉพาะด้าน (การ
จัดการสุขภาพ) 
 

1. แผนพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญด้านการ
จัดการสุขภาพ 
 
 

47. โครงการพัฒนา
ความสามารถของ
บุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญโดดเด่นด้านการ
จัดการสุขภาพ (อาจารย์ 
และสายสนับสนุน)  

งาน
ทรัพยากร
บุคคล  
กลุ่มงาน
อ านวยการ 
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ตารางสรุปจ านวนประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนงานตามกลยุทธ์ และโครงการตามกลยุทธ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ แผนงานตามกลยุทธ์ โครงการตามกลยุทธ์ 

1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะ
เป็นนักจัดการสุขภาพ  

๑ 5 2  
 

1 3 

2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 

๑ 3 1 
 

1 2 

3 บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

3 4 1 
 

1 1 

๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑ ๑ 1 
 

1 1 

๕. การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง  2 6 5 3 4 
สรุปจ านวนทั้งหมด 8 19 10 7 11 
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ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์ และตัวชี้วัดเปูาประสงค์ น ามาก าหนด ค่าเปูาหมายของแต่ละตัวชี้วัดเปูาประสงค์สรุปได้ ดังนี้ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 การผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะเป็นนักจัดการสุขภาพ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
59 60 61 62 63 

1.1 บณัฑิตมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและ
การจัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์ 

๑. ร้อยละของบัณฑติที่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านครั้งแรก 87.80 85 86 87 88 89 
๒. ค่าเฉลี่ยคณุลักษณะของนักจัดการสุขภาพบนพื้นฐานการดูแล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของผู้ส าเร็จการศึกษา (ประเมินโดยอาจารย์
ผู้สอน) 

NA - 3.51 3.55 4.00 4.25 

๓. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) สาขาพยาบาลศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยระดับดี 
(ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต) 

3.84 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 

๔. ระดับความส าเร็จของคุณลักษณะบณัฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษามีค่าเฉลีย่ในระดบัดี (ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต) 

NA 3.51 3.55 4.00 4.51 4.51 

๕. ค่าคะแนนเฉลี่ยอตัลักษณ์บัณฑิตมีค่าเฉลี่ยในระดับดี (ประเมินโดย
ผู้ใช้บัณฑิต และบัณฑิต) (สอดคล้อง ข้อที่ ๑ และ ๒ สบช.) 

4.20 4.25 4.30 4.35 4.40 4.45 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดของกลยุทธ ์ ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
59 60 61 62 63 

๑. สอนและพัฒนานักศึกษาพยาบาลให้มี
สมรรถนะเชิงวิชาชีพ และการจดัการ
สุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหวัใจความ
เป็นมนุษย์โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
บริการสุขภาพ  
(กลยุทธที ่๒,๓ สบช.) 
๒. พัฒนาทีมเครือข่ายความร่วมมอืในการ
ผลิตบัณฑติพยาบาล (กลยุทธที่ ๘ สบช.) 

๑.1.ร้อยละของนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพตาม
เกณฑ์ของแตล่ะชั้นอยู่ในระดับดีขึน้ไป  

NA 70 75 80 85 90 

๑.๒. ร้อยละของนักศึกษาแต่ละช้ันปีมีคุณลักษณะของนักจัดการ
สุขภาพบนพื้นฐานการดูแลด้วยหวัใจความเป็นมนุษย์ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป  

NA 0 70 75 80 85 

๑.3.ร้อยละของนักศกึษาแตล่ะช้ันปมีีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  NA 70 75 80 85 90 

2.๑.จ านวนเครือข่ายความร่วมมือที่ก่อให้เกิดคุณค่าทางวิชาการและ
วิชาชีพ (เริ่มประเมินในปีการศึกษา 2560) 

NA 0 1 2 3 4 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดแผนงาน ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
59 60 61 62 63 

แผนงานที่ 1 
พัฒนาคุณภาพบณัฑิตใหเ้ป็นที่ยอมรับ
ของสังคมในระดับประเทศ 
โครงการตามกลยุทธ ์
๑. โครงการส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ สู่นักจัดการสุขภาพ 
(ผู้รับผดิชอบกลุ่มงานกิจการนักศกึษา) 
2. โครงการจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
(ผู้รับผดิชอบกลุ่มงานวิชาการ) 
3. โครงการประสานความร่วมมือ
เครือข่ายสุขภาพเชิงรุกเพื่อผลิตบณัฑิต
พยาบาลให้เป็นนักจดัการสุขภาพ 
(ผู้รับผดิชอบกลุ่มงานวิชาการ) 

๑. ร้อยละของบัณฑติที่สอบใบประกอบวิชาชีพหรือข้อสอบ
มาตรฐานผ่านในครั้งแรก 

 85 86 87 88 89 

๒. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคณุลักษณะบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  

3.84 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 

๓. ค่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะบณัฑิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของ
นักศึกษาทุกช้ันป ี

NA 0 3.51 3.55 4.00 4.25 

๔. ร้อยละของบัณฑติมีคณุลักษณะของนักจัดการสุขภาพในระดับดี
ขึ้นไป 

NA 0 75 80 85 90 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 วิจัยและสร้างผลงานวิชาการด้านสุขภาพท่ีตอบสนองความต้องการของสังคม 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
59 60 61 62 63 

2.1 วิทยาลัยฯมีองค์ความรู/้นวัตกรรมที่ 
มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการ
ของสังคมและระบบบริการสุขภาพ   

1. ร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย ์ 1๔.๔๑ ๑๕ ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๓๐ 
2. ระดับความส าเร็จ(คุณภาพ) ของผลงานทางวิจัยและวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร ่ 

0.97 3 5 5 5 
 

5 

3. จ านวนแนวปฏิบตัิที่ดีในการจดัการสุขภาพบุคคล : เบาหวาน  NA 1 1 1 ๑ 1 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดของกลยุทธ ์ ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
59 60 61 62 63 

๑. เร่งรดัการผลติ เผยแพรผ่ลงาน
วิชาการที่ตอบสนองความต้องการของ
สังคม 

๑. ร้อยละของผลงานถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์   15 20 20 25 30 
2. จ านวนบุคลากรที่ผลิตผลงานท่ีมีคุณค่าต่อองค์กร (งานวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์) 

 10 15 15 20 25 

 
แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดแผนงาน ข้อมูล

พ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

59 60 61 62 63 
แผนงานที่ ๑ 
สนับสนุนการผลิต เผยแพรผ่ลงานวิจัย 
วิชาการและนวัตกรรมท่ีมีคณุภาพ 
โครงการตามกลยุทธ ์
๑.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใน
การผลิตผลงานวิชาการ/วิจัย  
2.โครงการขับเคลื่อนศูนย์ความเปน็เลิศ
ด้านการจดัการสุขภาพโรคเรื้อรัง:ทบทวน
ผลงานวิชาการอย่างเป็นระบบ 
(Systematic review) 

๑. จ านวนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เผยแพร่ในเวทีวิชาการ/
วารสารในระดับชาติและนานาชาติ   

 20 25 25 25 25 

๒. จ านวนเงินสนับสนุนผลงานวิจยัและนวัตกรรม   10,000 15,000 15,000 20,000 25,000 

๓. จ านวนผลงานวิจัยท่ีเกิดจากความร่วมมือระหว่างอาจารย์
วิทยาลัยกับบุคคลภายนอกองค์กร 

 5 5 5 5 5 



25 
 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 บริการวิชาการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
59 60 61 62 63 

3.1 พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านบริการ
วิชาการในด้านการจดัการสุขภาพแก่
บุคลากร 
3.2. พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการ
จัดการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.3 พัฒนาบุคลาการสาธารณสุขให้มี
ศักยภาพในการจดัการสุขภาพ 
 
 
 

1.จ านวนหลักสตูรด้านการจดัการสุขภาพ (ท้ังระยะสั้น  และ/หรือ
ระยะยาว)  

    2 2 2 
 

2 2 2 

2. จ านวนอาจารย์ที่ไดร้ับการยอมรับในการเป็นวิทยากรภายนอก 
(ผู้รับผิดชอบกลุม่งานวจิัย บรกิาร และงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอ านวยการ) 

   1     2 
 

3  
 

3  
 

 
4 

 
๔ 

 
3. ร้อยละของบุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากร ผู้ทรงคณุวุฒิ /
กรรมการวิชาชีพ/ที่ปรึกษา ตามความเชี่ยวชาญที่จัดโดยองค์กร
วิชาชีพ หรือองค์กรวิชาการระดับชาติ (ผูร้ับผิดชอบกลุ่มงานวจิัย บริการ
วิชาการ และงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอ านวยการ) 

 15 15 15 20 20 

๔. ร้อยละของผู้ผา่นการอบรมหลกัสูตรที่วิทยาลัยฯจัดบริการ
วิชาการมีสมรรถนะการจดัการสุขภาพ 

NA 
 

80 80 80 80 80 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดของกลยุทธ ์ ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

59 60 61 62 63 
1.ส่งเสรมิการบริการวิชาการทางด้าน
สุขภาพท่ีได้มาตรฐานและสอดคลอ้งกับ
ความต้องการของสังคม 
 

1. ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ดร้ับการยอมรับในการเป็นวิทยากร
ภายนอก  

 15 15 15 20 20 

2. จ านวนหลักสูตรด้านการจัดการสุขภาพท้ังระยะสั้นและระยะ
ยาว (ต่อปี) 

NA 
 

1 2 3 4 5 

3.ร้อยละของบุคลากรสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมมสีมรรถนะดา้น
การจัดการสุขภาพผ่านเกณฑ์  

NA 
 

80 80 80 80 80 

4. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศ 
Excellence Center ที่ผ่านเกณฑ์ สบช. (เกณฑ์: การเป็นวิทยากรด้าน
โรคเร้ือรังที่เป็นที่ยอมรับ, เพิ่มจ านวนองค์ความรู้) 

90 90 90 90 90 90 



26 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดแผนงาน ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

59 60 61 62 63 

แผนงานที่ 1 
ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรในด้านการ
จัดการสุขภาพ (เป็นนักจัดการและเป็น
วิทยากร) : บริการวิชาการสัญจรดา้นการ
จัดการสุขภาพด้วยการวิจัย 
 
โครงการตามกลยุทธ ์
๑. โครงการบริการวิชา การสญัจรด้านการ
จัดการสุขภาพด้วยการวิจัย  

๑. ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการด้านสุขภาพให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม 

 3 3 4 4 5 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
59 60 61 62 63 

4.1 บูรณาการการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและภมูปิัญญา
ท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ 

1. ระดับความส าเร็จในการบรูณาการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการจัดการสุขภาพ (ระดับ
ความส าเร็จดูจากหน้า 106 สกอ. ตวับง่ชี้ที่ 4.1 เกณฑ์มาตรฐาน 6 ขอ้ = 5 
คะแนน) 

6 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 

 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดของกลยุทธ ์ ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

59 60 61 62 63 

1. ส่งเสริมให้บคุลากรและนักศึกษาท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการจัดการสขุภาพ 

1. จ านวนรายวิชาชีพท่ีบูรณาการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดลอ้ม 
และภมูิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ (รายวิชาชีพ/ปกีารศึกษา) 

NA 1 1 1 1 1 

2.มีนวัตกรรมท่าออกก าลังกายประกอบดนตรมีังคละทีเ่ป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

NA มี ม ี มี มี มี 

 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดแผนงาน ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
59 60 61 62 63 

แผนงานที1่ 
บูรณาการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอ้ม และภมูิปัญญาท้องถิ่นกับการ
จัดการสุขภาพ 
โครงการตามกลยุทธ ์
๑. โครงการบูรณาการ  การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม สิ่งแวดล้อมและภูมปิัญญา
ท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพ  

๑.ร้อยละของโครงการบูรณาการการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการสุขภาพที่มี
ความส าเร็จในการด าเนินงานโดยบรรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ 

NA 100 100 100 100 100 



28 
 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (ย.2 สบช.) 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
59 60 61 62 63 

5.1 วิทยาลัยมีการบรหิารจดัการที่
ทันสมัย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และมี
ความผาสุกในการปฏบิัติงาน (ป.3 สบช.) 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรมและธรรมาภิ
บาล (KPI.9 สบช.) (ตามเกณฑ์) 

NA 3 3 4 4 5 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงาน 

NA ≥ 
3.51 

≥ 
3.75 

≥ 
4.00 

≥ 
4.25 

≥ 
4.51 

3. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่มาศึกษาดูงาน NA 1 1 2 2 2 

๔. บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศในระดับ
มากกว่า 3.51 ข้ึนไป 

NA 3 3 4 4 5 

 
กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดของกลยุทธ ์ ข้อมูล

พ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

59 60 61 62 63 

1. เร่งรดัการพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กร
คุณธรรม 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหาร
จัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย 

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์กรคุณธรรม (KPI.9 สบช.) NA 1 2 3 4 5 

2. ระดับความส าเร็จของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการ
บริหารจดัการตามพันธกิจของวิทยาลัย 

NA 3 4 4 4 5 

 
 
 
 



29 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดแผนงาน ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

59 60 61 62 63 

แผนงานที่ 1 
แผนพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมภิบาล 
และองค์กรสีเขียว 
โครงการตามกลยุทธ ์
๑. โครงการวิทยาลยัคุณธรรม 
๒.โครงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร     
สีเขียว 
 
แผนงานที่ 2 
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใน
การบริหารจัดการตามพันธกิจของ
วิทยาลัย 
โครงการตามกลยุทธ ์
๑. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและ 
คอมพิวเตอร:์ thunder storm 

๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานองค์กรคุณธรรม NA 2 3 3 4 5 

๒. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิงานระบบสารสนเทศท่ีน าไปใช้
ในการบริหารจัดการตามพันธกิจของวิทยาลัย  (ระดับ ๓) 

NA 2 2 3 4 5 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕  การพัฒนาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (ย.2 สบช.) 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
59 60 61 62 63 

5.2. บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ โดดเด่น
เฉพาะด้าน และเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง  

1.จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความเช่ียวชาญ  และได้รับการ
ยอมรับเป็นวิทยากร 

- - 1 1 1 1 

2. จ านวนบุคลากรที่เป็นต้นแบบด้านการจดัการสุขภาพ NA - 1 1 1 2 
 

กลยุทธ ์ ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ : ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย 

59 60 61 62 63 

1.เพิ่มความสามารถของบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญ โดดเด่นเฉพาะด้าน (การ
จัดการสุขภาพ) 
๒.พัฒนาบุคลากรให้สร้างผลงานท่ีมี
คุณค่าต่อองค์กร 

1. ร้อยละของบุคลากรได้รับการพัฒนาความ สามารถให้มีความ
เช่ียวชาญ โดดเด่นเฉพาะด้าน (การจัดการสุขภาพ) 
 

NA 5 5 10 10 15 

 
แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดแผนงาน ข้อมูล

พ้ืนฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

59 60 61 62 63 

๓. แผนพัฒนาบุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการสุขภาพ 

๓.  ระดบัความส าเรจ็ของการด าเนินงานพัฒนาการบุคลากร และ
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

NA 3 4 4 4 5 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
โครงการพัฒนาการท างานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

กิจกรรมที่ ๔ :  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์ (๕ ปี) พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ 
วันที่ ๖ - 7 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 1 ชั้น 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 
เอกสารน าเข้า 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 
2. เจตนารมณ์/นโยบาย หน.คสช. 
3. แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2554-2558 
4. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2559 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

สาธารณสุข 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 
6. ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2559 – 2563 

 
เอกสารเพ่ิมเติม 

1. Nurse and AEC รศ.ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ อุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 1 
2. ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st century skills) 
3. การผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 
4. การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  มุมมองในการศึกษาทางการพยาบาล 
5. คุณลักษณะของครูและนักเรียนในสตวรรษที่ 21 
6. จุดยืนทางยุทธศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกปี พ.ศ. 2559-2563,ข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือ

พิจารณากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565 และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 

7. แผนยุทธศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2555-2559 
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ภาคผนวก ข 
ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนกลยุทธ์ (๕ ปี) พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

วันที่ ๖ - 7 มิถุนายน 2558  
 

การวิเคราะห์ SWOT  Analysis วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559 และจัดท าแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2559-2563 รายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

 
ปัจจัยภายใน S W 

1. structure S1โครงสร้างมีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบคอบคลมุทุกพันธกิจ 
และแบ่งบทบาทหน้าท่ีชัดเจน 

W1 โครงสรา้งไม่เอื้อต่อการท างานเนื่องจาก
ขนาดของโครงสรา้งใหญ่ไม่สามารถท างาน
ให้บรรลเุปูาหมายได ้

2. strategy S2 มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน มลีาย
ลักษณ์อักษร และบุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วม 
 
 

W2 การบริหารและการก ากับติดตาม
แผนงานโครงการยังไมม่ีประสิทธิภาพ 
(- ตัวช้ีวัดไม่สะท้อนความส าเร็จของแผนกล
ยุทธ์  
- ขาดการบูรณาการโครงการกจิกรรม 
- การปรับแผนเพื่อรองรับการเปลีย่นแปลง 
- การก ากับติดตามและการบริหารแผนไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
- การน าผลการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนมาพัฒนางานเพื่อปูองกันการเกิด
ปัญหาเดิมๆ ยังไม่ดีพอ) 

3. system S3 มีระบบและกลไกการท างานท่ี
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 

W3 ระบบและกลไกในการท างานบางระบบ
มีขั้นตอนมาก แนวปฏิบตัิค่อนข้างยุ่งยาก 
ซับซ้อน ท าให้ผู้ปฏิบัตไิมม่ีความสขุในการ
ท างานตามระบบ 
W4 ระบบการสื่อสารข้อมูลในองค์กรไมม่ี
ประสิทธิภาพ ใช้ช่องทางไม่เหมาะสม 
- มีระบบการสอนงานท่ีไม่ครอบคลุม และไม่
มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
- กระบวนการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลไม่
ชัดเจน (ไมส่ามารถปฏิบัตติาม Training 
road map ได้)  

4. style S4 ผู้บรหิารและบุคลากรมีความ
มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการท างาน  
S5 บุคลากรยืดหยุ่นในการท างาน 
 

W5 มีความมั่นใจในตนเองสูง ท าให้พลาด
โอกาสในการพัฒนา 
W6 การท างานเป็นทีมขาดประสทิธิภาพ ท า
ให้ขาดความเหนยีวแน่นของทีม 
W7 มีความอ่อนไหวด้านขวัญและก าลังใจใน
การท างาน 
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ปัจจัยภายใน S W 
5. staff S6 มีบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงานอยา่ง
หลากหลายครอบคลุมทุกสาขา
วิชาชีพทางการพยาบาลและมี
ประสบการณ์ท างานสูง 
 

W8 มีภาระงานมาก ขาดโอกาสในการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเอง เหนื่อยล้า
ไม่มีความสุข และไม่สามารถท างานเชิงรุกได้ 
W9 บุคลากรบางสายงานยังใช้ศักยภาพไม่
เต็มความรู้ความสามารถ 

6. skills S7 มีประสบการณ์และความช านาญ
เฉพาะตามสาขาวิชาชีพพยาบาลที่
หลากหลาย 
S8 เชี่ยวชาญในการสอนและ
สนับสนุนการเรยีนรู ้
 
 

W10 ทักษะในการท างานเพื่อสนบัสนุนพันธ
กิจของบุคลากรสายสนับสนุนยังไม่เพียงพอ 
W11 ขาดทักษะการจัดการความรู้เพื่อการ
พัฒนางานโดยเฉพาะด้านการบรหิารจัด
การศึกษา การเงิน การพสัดุ การจัดซื้อจัด
จ้าง 

7. share value S9 เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ 
S10 มีความผูกพันและภักดีต่อ
องค์กร 

 
 

 
ปัจจัยภายนอก O T 

1. policy O1 นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขท่ีก าหนดแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรและการผลิตบณัฑติ
ในศตวรรษที่ 21 
O2 กรอบวางแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี 
O3 พรบ.การศึกษาแห่งชาต ิ
O4 นโยบายสบช. คสช. AEC 
O5 สภาวิชาชีพ (สภาการพยาบาล) 
O6 นโยบายเขตบริการสุขภาพ  

T1 นโยบายจ ากัดอัตราก าลังคนดา้น
สาธารณสุข 
 
 

2. economic O7 มีหน่วยบริการทั้งในและนอกท่ี
สนับสนุนทุนให้นักศึกษา 

T2 การขาดสภาพคล่องของหน่วยบริการ
เจ้าของทุน 

3. sociocultural O8 โครงสร้างของประชากรผูสู้งอายุ
เพิ่มขึ้นและมีโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น  
O9 มีเครือข่ายสถานบริการทั้งทาง
สุขภาพและบริการทางสังคม 
O10 การเข้าสู่ประชาคมอาเซยีน 

 
 

4. technology O11 ความก้าวหน้าและความ
รวดเร็วของระบบเทคโนโลยี และ
สารสนเทศ ช่วยพัฒนาระบบการ
ท างานให้สะดวกรวดเร็ว ท าให้
ส่งเสริมการเรียนรู้และการจดัการ
อย่างเป็นระบบ 

T3 กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ การสื่อสาร
ข้อมูลรุนแรง ความปลอดภัยของข้อมูล 
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ภาคผนวก ค 
สรุปผลการวิเคราะหก์ารด าเนินงานของกลุ่มงาน (SWOT  Analysis) จ าแนกตามกลุ่มงานและปจัจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน 

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  :PEST analysis 
ปัจจัยภาพ
แวดล้อม
ภายนอก 

Opportunity (โอกาส) 
กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการ กลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และประกัน กลุ่มงานอ านวยการ 

1.Political 
(ปัจจัย
การเมือง/
นโยบาย) 
 

O1 การเมืองมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารประเทศ (คชส.) ที่เน้น
นโยบายความซื่อสตัย์ สุจริต และ
เห็นความส าคัญด้านการศึกษา 
พร้อมท้ังมุ่งเน้นการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดีงาม (12 ประการ) 
O2 การประกันคณุภาพ
การศึกษา: 
การประเมินหลักสตูรของสถาบัน 
O3 การจัดการศึกษาในศตวรรษ
ที2่1(3R  : 7C)  
O4 การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
O5 การก้าวสู่ประชาคมอาเซยีน 

O6 กลุ่มประเทศอาเซียนก าหนดให้
พยาบาลเป็นหนึ่งในอาชีพท่ีมีการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสร ี
O7 มีระบบการเมืองควบคุมการ
ท างานให้เป็นไปอย่างมีระบบและ
ท าให้เกิดความสงบเรียบร้อย 
O8 รัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนา
สุขภาพของประชาชน โดยใหผ้ลติ
บุคลากรด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ
ต่อจ านวนประชากรในแต่ละพ้ืนท่ี 
และมมีาตรการในการสร้างสุขภาพ
เพื่อลดอัตราปุวย ตาย และ
ผลกระทบท่ีเกิดจากโรคไมต่ิดต่อ
เรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 

O9 ส านักงานวิจัยแห่งชาติและ
สถาบัน พระบรมราชชนกมี
นโยบายให้ทุนสนับสนุนการผลิต
และเผยแพรผ่ลงานวิจยัทุกปีและ
มีกรอบการสนับสนุนท่ีชัดเจนซึ่ง
เป็นประโยชน์ส าคญัต่อการเพิ่ม
จ านวนการผลิตผลงานวิจัยและ
วิชาการของอาจารย ์
O10 เขตบริการสุขภาพที่ 2 ให้
งบประมาณสนับสนุนการจัด
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขในเขต 2 ทุกปีและ
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ส าคญั
ต่อการให้บริการวิชาการแก่สังคม
ที่ตอบสนองความต้องการของ
พื้นที ่
 
 

O11.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ
2545 

O12.ตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพของ 

สภาการพยาบาล  สมศ. สกอ. 
สบช. 

O13.ประชาคมอาเซียนในปี 
2558 

O14.นโยบายกระทรวง
สาธารณสุข (service plan) 
การแบ่งพื้นที่เขตบริการ  

O15. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

O16 นโยบายของกระทรวง
สนับสนุนการผลิตพยาบาล
วิชาชีพและการพัฒนาบุคา
กรสาธารณสุขเพิ่มโดยเน้น
หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
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ปัจจัยภาพ
แวดล้อม
ภายนอก 

Opportunity (โอกาส) 
กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการ กลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และประกัน กลุ่มงานอ านวยการ 

2.Economic 
(ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ) 

O1 งบสนับสนุนการจดัท า
อาคารเรยีน 8หรือ 11 ช้ัน 
จาก สบช. 
O2 ทุนการพัฒนาอาจารย์ใน
การศึกษาดูงานต่างประเทศจาก 
สบช. 
O3 งบในการจัดซื้อหุ่นส าหรับ
การจัดการเรยีนการสอนแบบ
simulation จาก สบช. 
O4 งบประมาณทีไ่ดร้ับการ
สนับสนุนจากส่วนกลางเพียงพอ 
O5 มีงบสนับสนุนการพัฒนา
อาจารย์ชัดเจน 

O6 การเข้าร่วมประชาคมอาเซี่ยน
ท าให้มีการตดิต่อกับประเทศ
อาเซี่ยนมากยิ่งข้ึน  
O7 จบพยาบาลมีงานท าทุกคน 
ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและ
เป็นธรรม 
O8 มีทุนสนับสนุนการท าวิจัยมาก 
         
              

O9 แหล่งทุนวิจัยจากภายนอก
วิทยาลัยฯมีจ านวนมาก ซึ่งเป็น
ประโยชนส์ าคัญต่อการเพิม่จ านวน
การผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ
ของอาจารย์ 
O10 มีแหล่งสนับสนุน
งบประมาณในการจดัอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขท่ีตั้งอยู่
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คือ 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 
O11 ซึง่เป็นประโยชน์ส าคัญต่อ
การให้บริการวิชาการแก่สังคมที่
ตอบสนองความต้องการของพื้นที ่

O12 ไดร้ับงบประมาณด าเนินการ
จากวิทยาลัย และวิทยาลัย
เครือข่ายภาคเหนือท่ีเพียงพอ 

O13 มีงบประมาณสนับสนุน
เพียงพอ 

3. 
Sociocultural 
and 
Population 
(ปัจจัยทาง
สังคม/
วัฒนธรรมและ
ประชากร) 

O1 วัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียน 
O2 ที่ตั้งของสถาบันอยู่ในแหล่ง
ชุมชนและใกล้โรงพยาบาลศูนย์ 
แหล่งฝึก 
O3 ความสัมพันธ์ที่ดีกับแหล่ง
ฝึก 
O4 วิชาชีพพยาบาลเป็นที่
ต้องการของสังคม 
 
 

O5 ได้รับการยอมรับจากสังคม 
O6 ไม่มีปัญหาในการเข้าถึง
สุขภาพไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ เชื้อ
ชาติ ศาสนา 
O7 วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
 

O8 สภาวการณ์การเปลีย่นแปลง
ของสังคมที่มีผู้ปุวยโรคเรื้อรังเพิ่ม
มากขึ้นสอดคล้องกับนโยบาย
วิทยาลัยฯ 
 

O9 วิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง  การ
คมนาคมสะดวก 

O8 หน่วยงานองค์กรของรัฐ
และเอกชน   
สถาบันการศึกษาประชาชน
ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยเป็น
อย่างดี 
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ปัจจัยภาพ
แวดล้อม
ภายนอก 

Opportunity (โอกาส) 
กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานกิจการ กลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ และประกัน กลุ่มงานอ านวยการ 

4. 
Technological 
(ปัจจัยทาง
เทคโนโลย)ี 
 
 

O1 มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา ท่ีช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
 

O2 สบช.มีนโยบายสนับสนุน
จัดท าฐานข้อมูล TQF  ท าให้มี
ฐานข้อมูลเพื่อการจดัสินใจ เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
O3 เทคโนโลยี Smart phone มี 
Application ที่อ านวยความ
สะดวกในการท างานมากมาย ท า
ให้การสื่อสารรวดเร็ว ทันสมัย 
O4 มีเครื่องมือหรือการเรยีนการ
สอนที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น หุ่น 
Sim man 
O5 ระบบสารสนเทศภายนอก
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

O6 สถาบันพระบรมราชชนกมี
การซื้อฐานข้อมูล CINAHLที่เอื้อ
ต่อการสืบค้นข้อมูลเพื่อการท า
วิจัย ซึ่งเป็นประโยชน์ส าคญัต่อ
ส่งเสริมการผลติผลงานวิจัยและ
วิชาการ 

O7 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย 

O8 การพัฒนาระบบฐานข้อมลู
ของสถาบันพระบรมราชชนก 
เช่นระบบก ากับงบประมาณ 
ฐานข้อมูลการจดัการแผน
ยุทธศาสตร์  ฐานข้อมูลการ
ประกันคณุภาพของสกอ. (CHE-
QA  online) 

O9 ระบบ Network  มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
เชื่อมโยงเครือข่ายไดร้วดเร็ว 
 
 

5. Health 
Status  
(ภาวะทาง
สุขภาพ) 

O1 มีการรณรงค์เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพทั้งในระดับ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น 
การออกก าลังกาย การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ลดการใช้ภาชนะใส่อาหารทีเ่ป็น
อันตรายต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
O2 มีการออก พรบ.คุ้มครอง
ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น 
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ภาคผนวก ง 
 สมรรถนะทั่วไป ประกอบด้วย 8 สมรรถนะ ซึ่งเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและในชุมชน มีรายละเอียดดังนี้ 
 สมรรถนะท่ี 1 สมรรถนะด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมาย  
 1. ตระหนักในคุณค่า ความเชื่อของตนเองและผู้อ่ืน และไม่ใช้คุณค่า ความเชื่อของ
ตนเองในการตัดสินผู้อ่ืน ให้การพยาบาลโดยแสดงออกถึงการเคารพในคุณค่า ความเชื่อ และศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์ 
 2. ตระหนักในข้อจ ากัดของสมรรถนะตนเอง ไม่เสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลเสียต่อผู้ใช้บริการและ ปรึกษาผู้รู้อย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ  
 3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติการพยาบาลของตน  
 4. ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการได้รับรู้และเข้าใจในสิทธิของตน  
 5. ปกปูองผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิหรือได้รับการปฏิบัติที่ผิดหลัก
คุณธรรมจริยธรรมอย่าง เหมาะสม  
 6. สามารถวิเคราะห์ประเด็นจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการ
พยาบาล ตัดสินใจเชิง จริยธรรมและด าเนินการได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทาง
จริยธรรมและ/หรือกฎหมาย ที่ไม่ซับซ้อน  
 7. ปฏิบัติการพยาบาลโดยแสดงออกซึ่งความเมตตา กรุณา ค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของผู้ใช้บริการ จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 สมรรถนะท่ี 2 สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์  
 1. ความรู้ความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาล  
  1.1 สามารถประเมินสภาพผู้ใช้บริการครอบครัวและชุมชน โดยใช้เทคนิค
วิธีการที่เหมาะสมกับ บุคคล วัฒนธรรม ภาวะสุขภาพ จากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมและได้ข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติการพยาบาล อย่างเป็นองค์รวม  
  1.2 สามารถประเมินปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยที่ส่งเสริมสุขภาพ ทั้งปัจจัยด้าน
บุคคล สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมด้านสังคม วัฒนธรรม  
  1.3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และวินิจฉัยการพยาบาลโดยใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์บนพ้ืนฐานของ ข้อมูล และหลักการวินิจฉัยทางการพยาบาลได้อย่างครบถ้วน  
  1.4 สามารถวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยการพยาบาลมี
ความเป็นไปได้และเหมาะสม กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการ/ครอบครัว/
ผู้ดูแลมีส่วนร่วม  
  1.5 สามารถปฏิบัติการพยาบาลที่สอดคล้องกับข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและ
แผนการพยาบาลโดยใช้ ศาสตร์ทางการพยาบาล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ ์ 
  1.6 สามารถใช้เทคนิควิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
เหมาะสมกับผู้ใช้บริการและ ครอบครัว โดยยึดหลักการส่งเสริมการดูแลตนเอง หลักความปลอดภัย และ
การใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  
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  1.7 สามารถประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
เปูาหมาย/ผลลัพธ์ ทางการพยาบาล ในระยะเวลาที่เหมาะสม 1.8 สามารถบันทึกทางการพยาบาลได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันตามกระบวนการพยาบาล  
 2. ความรู้ ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
  2.1 สามารถประเมินการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคลแต่ละวัย  
  2.2 สามารถประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพ วินิจฉัยภาวะสุขภาพ ภาวะ
เสี่ยงต่อโรคและความ เจ็บปุวยแก่บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน  
  2.3 มีความรู้ในหลักการสร้างเสริมสุขภาพ หลักการทางสุขศึกษา หลักการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลักการเสริมสร้างพลังอ านาจ ในการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีส าคัญ  
  2.4 สามารถวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพบุคคลและครอบครัวได้อย่าง
เหมาะสม  
  2.5 สามารถให้ภูมิคุ้มกันโรค ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
  2.6 สามารถให้ค าแนะน าการเลี้ยงดู ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของเด็กปกต ิ 
  2.7 สามารถใช้กลวิธีการด าเนินการสร้างความเข้มแข็งและสร้างความร่วมมือ
ของชุมชนในการด าเนินการ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สร้างกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ และคุ้มครอง
ผู้บริโภคได้  
  2.8 สามารถวิเคราะห์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และน ามาใช้ในการปูองกัน
โรคและการส่งเสริมสุขภาพได้  
  2.9 สามารถจัดท าโครงการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคและความ
เจ็บปุวยแก่ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน คู่มือปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล  
 
 3. ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้เจ็บปุวยอย่างต่อเนื่อง  
  3.1 สามารถประเมินภาวะสุขภาพ ภาวะเสี่ยง ความสามารถในการดูแลตนเอง 
วินิจฉัย การพยาบาล และปฏิบัติการพยาบาลผู้ปุวยในภาวะเจ็บปุวยเฉียบพลัน ฉุกเฉิน และเรื้อรัง ได้
อย่างปลอดภัย  
  3.2 สามารถใช้หลักการและเทคโนโลยีการบ าบัดทางการพยาบาล (nursing 
therapeutic principles and technology) ในการจัดการอาการการดูแลความสุขสบายการเฝูาระวัง
และการปูองกันภาวะ แทรกซ้อน การลุกลามของโรค และความพิการ รวมทั้งการส่งเสริมการฟ้ืนหาย ที่
เหมาะสมกับ ความเจ็บปุวยและความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้ใช้บริการ  
  3.3 สามารถใช้หลักการดูแลต่อเนื่อง หลักการดูแลสุขภาพที่บ้าน ในการพัฒนา
ศักยภาพผู้ใช้บริการและ ครอบครัวในการดูแลสุขภาพตนเองได้  
  3.4 สามารถใช้หลักการดูแลแบบประคับประคอง (palliative care) ในการ
ดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย  
  3.5 สามารถวิเคราะห์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แสวงหาแหล่งสนับสนุน
ทางสังคม มาใช้ในการดูแล ผู้ใช้บริการที่มีความเจ็บปุวยได้อย่างเหมาะสม  
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 4. ความรู้ความสามารถด้านการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์  
  4.1 สามารถใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลหญิงและครอบครัว ในระยะ
ตั้งครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอดและทารกแรกเกิด ทั้งในภาวะปกติภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อน ให้
เหมาะสมกับภาวะ สุขภาพ ตามบริบทของผู้ใช้บริการและครอบครัวโดยประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
  4.2 สามารถคัดกรองภาวะเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์และส่งต่อได้
อย่างเหมาะสม  
  4.3 สามารถท าคลอดปกติและช่วยเหลือแพทย์ในการท าสูติศาสตร์หัตถการ  
  4.4 สามารถส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4.5 สามารถให้บริการวางแผนครอบครัวตามขอบเขตวิชาชีพ  
  4.6 สามารถสอน แนะน า ให้ค าปรึกษา เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การ
เตรียมความพร้อมใน การมีครอบครัวการเตรียมตัวเป็นบิดามารดาการเตรียมตัวเพ่ือการคลอดและการ
ปฏิบัติตนในทุก ระยะของการตั้งครรภ์และการคลอด การดูแลทารกแรกเกิด  
  4.7 สามารถสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดา ทารกและครอบครัวใน
ระยะตั้งครรภ์ระยะคลอด และระยะหลังคลอด  
 5. หัตถการและ ทักษะ/เทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไป สามารถปฏิบัติ
หัตถการ ทักษะ/เทคนิคการปฏิบัติการพยาบาลทั่วไปตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วย  ข้อจ ากัดและ
เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์  คู่มือปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
 สมรรถนะท่ี 3 สมรรถนะด้านคุณลักษณะเชิงวิชาชีพ  
 1. บุคลิกภาพเชิงวิชาชีพ  

 1.1 มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือในฐานะพยาบาลผู้มีความรู้ความสามารถในการ 
ดูแลสุขภาพ  

 1.2 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์มีวินัยในตนเอง  
 1.3 มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และการใช้วิจารณญาณทางคลินิก  

(Clinical judgment)  
 1.4 มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สามารถควบคุมอารมณ์ และโต้แย้งด้วยเหตุผล  
 1.5 มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและแสดงออกถึงความพยายามในการลดปัจจัย 

เสี่ยงต่อสุขภาพของตนเอง  
 1.6 มีพฤติกรรมบริการที่แสดงออกถึงความเต็มใจ ความกระตือรือร้นในการ 

ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ  
 1.7 มีความไวทางวัฒนธรรม และแสดงออกอย่างเหมาะสมกับความเป็นปัจเจก 

บุคคล วัฒนธรรมของ ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงาน และชื่นชมผู้อื่น  
 1.8 ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ปกปูองสิทธิที่ควรได้รับ และ 

รับผิดชอบในหน้าที่ตาม ขอบเขตวิชาชีพ  
 2. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

 2.1 วิเคราะห์และประเมินตนเอง รับฟังค าวิพากษ์เพ่ือพัฒนาตนเอง  
 2.2 แสวงหาโอกาสการพัฒนาตนเองในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง  



41 
 

 2.3 ใฝุรู้ศึกษาหาความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาล ความรู้ที่เก่ียวข้อง และน า 
ความรู้มาประยุกต์ใช้ใน การพัฒนางานที่รับผิดชอบ  

 3. มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพการพยาบาล  
 3.1 แสดงออกถึงความภูมิใจ มีอุดมการณ์และศรัทธาในวิชาชีพ  
 3.2 เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพ สนับสนุน ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมของ 

องค์กรวิชาชีพ  
 3.3 มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ  

และการด าเนินงานของ องค์กรวิชาชีพ  
 3.4 รักษาประโยชน์ของส่วนรวม องค์กร และวิชาชีพ  

 สมรรถนะท่ี 4 สมรรถนะด้านภาวะผู้น า การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ
การพยาบาล  
 1. ภาวะผู้น า  
  1.1 มีคุณลักษณะของผู้น า ใช้กลวิธีการน าในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  
  1.2 สามารถให้เหตุผล เพ่ือโน้มน้าวให้ผู้อื่นมีความคิดคล้อยตาม  
  1.3 สามารถจูงใจ เสริมแรง และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน  
  1.4 มีความกล้าในการตัดสินใจ เพ่ือประโยชน์ของผู้ใช้บริการและหน่วยงาน  
  1.5 แสวงหาการสนับสนุน ความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู้เกี่ยวข้อง  
  1.6 สามารถเจรจาต่อรองด้วยเหตุผล และประโยชน์ร่วมกันในสถานการณ์ที่ไม่
ซับซ้อน  
  1.7 สามารถร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขององค์กร  คู่มือ
ปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
 2. การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล  
  2.1 มีความรู้และสามารถบริหารจัดการงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  2.2 สามารถก าหนดเปูาหมายงานที่ได้รับมอบหมายจัดล าดับความส าคัญ และ
วางแผน การปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และทรัพยากร  
  2.3 สามารถประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติงานของตน และหาแนวทางในการ
พัฒนางานให้มีผลลัพธ์ที่ดีข้ึน  
  2.4 มีความรู้ความสามารถ เจตคติที่ดีในการท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน งานประกันคุณภาพบริการของหน่วยงาน  
  2.5 สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยใช้ข้อมูล ความรู้และวิธีการที่
เหมาะสม  
 3. การท างานเป็นทีม  
  3.1 มีความรู้ในหลักการท างานเป็นทีม การสร้างทีมงาน และการน าทีมงาน  
  3.2 สามารถปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกทีมการพยาบาล/ทีมสหวิชาชีพ และ
องค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
  3.3 สามารถให้ข้อมูลความรู้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานของทีมงาน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายร่วมกัน  
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  3.4 สามารถปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าทีมการพยาบาล/ หัวหน้าโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.5 สามารถวิเคราะห์งาน มอบหมายงาน ปฏิบัติกิจกรรมในการประชุมปรึกษา 
การติดตาม การปฏิบัติงาน ของสมาชิกทีม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้ข้อชี้แนะเพ่ือปูองกัน
ปัญหาในการปฏิบัติงาน  
  3.6 ร่วมรับผิดชอบการท างานของทีมและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น  
 4. การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  4.1 สามารถใช้วัสดุ อุปกรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์และหลักวิชาการตามความ
จ าเป็น อย่างคุ้มค่า รวมทั้งปูองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  
  4.2 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการปฏิบัติการพยาบาลที่ค านึงถึงต้นทุนและการ
เพ่ิมมูลค่าในการปฏิบัติการ พยาบาล  
 สมรรถนะท่ี 5 สมรรถนะด้านวิชาการและการวิจัย  
 1. ตระหนักรู้ในสิ่งที่ตนไม่รู้และตั้งค าถามที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่จะน าไปสู่การ
แสวงหาความรู้  
 2. สามารถสืบค้นความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมสรุปประเด็นความรู้จากต ารา 
บทความวิชาการและงานวิจัย ที่ไม่ซับซ้อน และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  
 3. สามารถสรุปประเด็นความรู้จากประสบการณ์ของตนเอง และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  
 4. สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ในการปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน ผู้เกี่ยวข้อง ใน
การพัฒนางาน และแก้ไข ปัญหาในการปฏิบัติงาน  
 5. ให้ความร่วมมือในการด าเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ หน่วยงาน 
และสังคม โดยไม่ละเมิด สิทธิของผู้ถูกวิจัย และค านึงถึงจรรยาบรรณนักวิจัย 6. สามารถประยุกต์ใช้
กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล  คู่มือปฏิบัติงาน พยาบาล
วชิาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
 สมรรถนะท่ี 6 สมรรถนะด้านการสื่อสารและสัมพันธภาพ  
 1. การติดต่อสื่อสาร  
  1.1 สามารถฟังอย่างเข้าใจ (empathic listening) และสรุปประเด็นจากการ
ฟังได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน  
  1.2 สามารถอ่านข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ และสรุปประเด็นส าคัญได้  
  1.3 สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการได้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการและการ
อ้างอิงที่เป็นสากล  
  1.4 สามารถให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางการพยาบาลและสุขภาพ แก่
ผู้ใช้บริการและผู้เกี่ยวข้อง โดย เลือกใช้ถ้อยค า ภาษา และสื่อที่เหมาะสม  
  1.5 มีทักษะในการสื่อสารเชิงวิชาชีพ รวมทั้งการให้ค าปรึกษาและการสร้าง
บรรยากาศให้เกิดความเชื่อ ถือในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ  
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 2. การสร้างสัมพันธภาพ  
  2.1 ยอมรับความแตกต่างทางความคิด โดยแสดงออกด้วยภาษา ท่าทาง             
การให้ข้อคิดเห็นที่เหมาะสม  
  2.2 มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ด้วยความเคารพในความเป็นปัจเจกบุคคล ด้วยความ
เสมอภาค  
  2.3 ให้และรับความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้ตามศักยภาพและความเหมาะสม  
  2.4 มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลในทีมสุขภาพและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามแนวปฏิบัติ
ในสังคมนั้นๆอย่างเหมาะสม  
  2.5 มีสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ วางตนเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และกาลเทศะ  
 สมรรถนะท่ี 7 สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
 1. มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการใช้งาน องค์ประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศระบบ สารสนเทศด้านสุขภาพและการพยาบาล และระบบการจ าแนกข้อมูล 
ทางการพยาบาล  
 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน โปรแกรม
วิเคราะห์พื้นฐาน โปรแกรม น าเสนองาน การประมวล จัดเก็บ และน าเสนอข้อมูลข่าวสาร  
 3. สามารถรวบรวม ประมวลผลวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ทันสมัยที่
น่าเชื่อถือในการวางแผน หรือปรับปรุงการจัดบริการ  
 4. สามารถใช้เครือข่ายสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์สืบค้นข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
ด้านการพยาบาล และ ความรู้ที่เกี่ยวข้องติดต่อสื่อสารการปรึกษาค าแนะน า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรในทีมสุขภาพ และบุคคลทั่วไป  
 5. สามารถจัดการข้อมูล และร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศ ในหน่วยงาน  
  
 สมรรถนะท่ี 8 สมรรถนะด้านสังคม  
 1. ด ารงตนเป็นพลเมืองด ี 
 2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองอย่างสม่ าเสมอจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรง  
 3. สามารถวิเคราะห์และประเมินข้อมูลข  ่าวสารการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
 4. มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านสุขภาพของหน่วยงาน ท้องถิ่น ประเทศ 
และองค์กรวิชาชีพ  
 5. สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมวัฒนธรรมยึดหลักปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 6. ด ารง ส่งเสริม ค่านิยม วัฒนธรรมของชาติภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตชุมชน มี
วิจารณญาณในการ เลือกรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 

 
 


