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ค าน า 

 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ .2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ            

สุราษฎร์ธานี ฉบับน้ี ยังคงมุ่งด าเนินการตามยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ   
ธรรมาภิบาลในสังคมไทยของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทิศทาง
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมเป็นหัวรถจักร
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการผลิตก าลังคนคุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม 
สร้างมูลค่าเพิ่ม หลุดพ้นจากกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ภายใต้ปรัชญามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์
ธานี “สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” เป็นกรอบในการวางแผนงานแผนปฏิบัติราชการระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 1 ปี (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ตามปีงบประมาณและระยะเวลาของรัฐบาล  ภายใต้
การดูแล ก ากับ ติดตามของหน่วยงานกลาง เช่น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก เป็น
ผู้ติดตามและรายงานผลการดาเนินการต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ก าหนด
สาระส าคัญ 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2 การด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ส่วนที่ 3 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

 ทั้งน้ี แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 30 ตัวชี้วัด 10 กลยุทธ์ 33 โครงการ 
15 กิจกรรม คาดหวังความส าเร็จ หลีกเลี่ยงความล้มเหลวจากเป็นการคาดการณ์สถานการณ์และมองไป
ข้างหน้าด้วยวิธีการเชิงรุก รวมทั้งมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองอย่างทนัท่วงทีด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม เพื่อผลักดันความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์  เป็นหลักด้านสุขภาพของ
พื้นที่ มีความเป็นสากล 
 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

         กันยายน 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 

 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นการวางแนวทางในการบริหารจัดการ ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานให้
เป็น ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย        
โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้เชื่อมโยงให้มีความสอดคล้องกบันโยบายรัฐบาลของ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบหมายให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการโดยจ ากัดกรอบเวลา            
1 ปีงบประมาณ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ
ราษฎร์ธานี วางกรอบการก าหนดยุทธศาสตร์อยู่บนหลักการที่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต 
ด้านการพยาบาล โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักด้าน
สุขภาพของพื้นที่  มีความเป็นสากล” ตามประเด็นที่สอดคล้องกัน ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโฉม (Reinventing) คณะพยาบาลศาสตร์ จุดเน้น “สุขภาพและ 
สังคมเป็นสุข” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มความโดดเด่นด้านจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏบิัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
 
ปรัชญา 
 “การจัดการศึกษาพยาบาลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เป็นรากฐานของการผลิตพยาบาลที่มี
คุณภาพ และมีคุณธรรม” 
 
วิสัยทัศน์ 
 วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563-2566)  
“เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักด้านสุขภาพของพื้นที่ มีความเป็นสากล” 
 
พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะด้านวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 

2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อมุ่งพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และสากล  
3. บริการวิชาการลักษณะบูรณาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ท างานร่วมกับสหวิชาชีพและเครือข่ายทัง้
ในและต่างประเทศ 
4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนและบัณฑิตมีอัตลกัษณ์และมีคุณลกัษณะตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

นโยบายการบริหาร 
 1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล มุ่งผลิตบัณฑิต
ที่มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลยัก าหนดและยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น ประเทศ และสากล 

2. สร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพลกัษณะสหวิชาชีพ เพื่อมุ่งพัฒนา
สุขภาพของคนในชุมชนพื้นที่ ท้องถิ่น ประเทศ และสากล 
 3. สร้างความโดดเด่นด้านวิชาการและวิชาชีพลักษณะบูรณาการกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจ
หลัก 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษาพยาบาลและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  

4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มศักยภาพ สามารถท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง
โดยมีระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
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เป้าประสงค์  
 1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวตกรรม สร้างองค์ความรู้ ผลักดันให้ชุมชนเกิดสุขภาวะที่ดีจาก
การขับเคลื่อนโดยชุมชนพื้นที่และมีเครือข่ายความร่วมมือในการท างานด้านสุขภาพ สถาบันการศึกษา และ
สถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

2. ผู้เรียนและบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาล
ศาสตร์ ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิท ยาลัย
ก าหนด โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
มาตรฐานสากล 

3. บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และโดดเด่น ได้รับการยอมรับใน แวดวง
วิชาการและวิชาชีพ มีเครือข่ายการท างานด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนพื้นที่ สถาบันการศึกษาและสถาบันต่างๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ 

4. คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวา่เป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงโดยมีระบบบริหารจัดการที่ดี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับโฉม (Reinventing) คณะพยาบาลศาสตร์ จุดเน้น “สุขภาพและ 

สังคมเป็นสุข” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มความโดดเด่นด้านจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏบิัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง 
 

อัตลักษณ์  
                        

 

 

ค่านิยม   “สร้างปัญญา ศรัทธาความดี”  
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การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

งานวิชาการ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
S1) โครงสร้างของงานวิชาการในสถานศึกษา  
หน่วยงานคณะพยาบาลศาสตร์ 
1.1 คณะพยาบาลศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน มีกรรมการบริหารงาน
วิชาการและหลักสูตร (กบว.) 
1.2 โครงสร้างของงานวิชาการ มีการกระจายการบริหารงานวิชาการ 3 งาน (งานพัฒนาการเรียน
การสอน งานหลักสูตร และงานห้องปฏิบัติการพยาบาล) 
1.3 การจัดการเรียนการสอนของวิชาการมีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการรับรองจาก
สภาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง (ปัจจุบันรับรองหลักสูตร 4 ปี) คือ ปีการศึกษา 2561 – 2564  
1.4 งานวิชาการมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
ส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.)  
1.5 งานบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการประเมินหลักสูตรในระดับดี ตาม
มาตรฐานกรอบอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6 มีการจัดระบบการให้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาลอย่างชัดเจน และแยกสัดสว่นตาม
สาขาวิชาการพยาบาล 
 
S2) ปัจจัยด้านบุคลาการ สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
2.1 อาจารย์พยาบาลมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพพยาบาลทั้งด้านการสอน การปฏิบัติการ
พยาบาลในคลินิก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามที่สภาการพยาบาล
ก าหนดชัดเจน ครบถ้วน 
2.2 มีบุคลากรสายสนับสนุนงานวิชาการ คือนักวิชาการศึกษา 2 คน ที่มีประสบการณ์ท างาน

W1)  
1.1 ไม่มีสถานให้บริการด้านสุขภาพในหน่วยงานของคณะพยาบาล

ศาสตร์ (ระดับโรงพยาบาลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ)  ขาด
แหล่งฝึกภาคปฏิบตัิในก ากับของคณะพยาบาลศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยฯ  

1.2 มีการปรับโครงสร้างงานวิชาการภายใน 4 ปี มีปรับเปลี่ยนรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ 3 คน และปรับเพิ่มต าแหน่งหัวหน้างาน
พัฒนาการเรียนการสอนใหม่ 

1.3  การปรับโครงสร้างบ่อยส่งผลท าให้มีการด าเนินงานวิชาการขาด
ความต่อเน่ือง และยังไม่มีแผนคู่มืองานวิชาการที่ชัดเจนครอบคลุม
เชื่อมโยงทั้ง 3 งาน 

 
 
 
2.1 มีอาจารย์ที่สอนไม่ตรงสาขาร้อยละ 15% ซึ่งท าให้อาจารย์ต้องเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญในสาขาที่สองและเสริมประสบการณ์การสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏบิัติใหเ้ชี่ยวชาญมากยิ่งขึน้ 
2.2 ผู้รับผิดชอบงานประกันหลักสูตรและการรับรองสถาบันยงัไม่
กระจายงานให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
เชี่ยวชาญในหน้าที่และด าเนินงานได้ด้วยดีทั้ง 2 คน  
2.2 อาจารย์พยาบาลมีการพัฒนาตนเองเพิ่นพูนความรู้ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนวิธีการใหม่
ที่เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
2.3 งานวิชาการมีโครงการที่สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ใหม่/ระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการสอน การเป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพ 
2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบตัิตามที่หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิตก าหนด   
2.5 อาจารย์ กรรมการงานห้องปฏิบัติการพยาบาลมาจากหลากหลายสาขาการพยาบาล และทุก
คนผ่านการอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติการใช้หุ่นมนุษย์จ าลองจากประเทศสิงคโปร์ 
2.6 นักวิชาการศึกษา เป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสบการณ์การท างานในห้องฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลและห้องจ าลองการพยาบาลสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation technician)   
2.7 อาจารย์สามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจารย์ปรับใช้โปรแกรมการสอนออนไลน์ได้ทุกรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
S3) ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน/งบประมาณสนับสนุนงานวิชาการ 
3.1 งานวิชาการมีงบประมาณการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพียงพอ จากงบ 
ประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และงบผลิตเพิ่ม (ผลิตพยาบาล 40%) 

2.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการยังไม่ผ่านการอบรม Simulation 
Technician จากหน่วยงานการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
2.4 อาจารย์พยาบาลหลายคนยังไม่ผ่านการอบรมการใช้หุ่นมนุษย์
จ าลอง และขาดการใช้ทักษะการใช้หุ่นฯ อย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 
2.5 การใช้ระบบออนไลน์ช่วยจัดระบบการเรียนการสอนของอาจารย์
แต่ละคนมีความหลากหลายยังไม่เปน็ระบบเดียวกัน นักศึกษาจึงต้อง
เรียนรู้การใช้งานหลายระบบ และบางคร้ังเกิดการสับสน เช่น การใช้ 
Google classroom, LMS, HiperC, Zoom conferences, Micro 
Team, WebEx, Padlet เป็นสื่อในการสื่อสารการเรียนรู้กับผู้เรียน  
2.6 ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
2.7 ภาระงานสอนของอาจารย์โดยเฉพาะภาคปฏิบัติที่สอนต่างจังหวัด 
ท าให้อาจารย์บรรยากาศการท างาน เวลาในการจัดการเตรียมการสอน
ได้ไม่เต็มที่ 
2.8 ขาดแคลนอาจารย์บางสาขาวิชาพยาบาลได้แก่ การพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลมารดาและ
ทารก  
2.9 ผลการประเมินผู้เรียน การสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพยัง
ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
3.1 การใช้จ่ายเงินจากงบประมาณที่ตั้งไว้ มีความล่าช้าและไม่คล่องตัว 
เน่ืองจากต้องใช้เงินตามระเบียบของทางราชการ  
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
3.2 มีการจัดตั้งงบประมาณการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา และสามารถปรับตาม
ความเหมาะสมตามสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้ 
 
 
 
 
S4) วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา/งานวิชาการ 
4.1 มีอาคารปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นสัดส่วนชัดเจน มีการจัดระบบห้องแยกตามความเหมาะสม
ของสาขาวิชาพยาบาล 
4.2 อุปกรณ์ด้านการฝึกทดลองในห้องปฏิบตัิการพยาบาลพื้นฐาน พยาบาลตามสาขาฯ มีความ
พร้อมและเพียงพอ  
4.3 มีต าราเรียน และห้องสมุดของคณะพยาบาลทีจั่ดเก็บไว้เปน็ระเบียบ ทันสมัย และเพียงพอกับ
จ านวนนักศึกษาและอาจารย์ 
4.4 มีอาคารพยาบาล มีห้องเรียนรู้ ห้องอ่านหนังสือ ห้องท ากิจกรรมกลุ่มที่กว้างขวาง มีความ
ปลอดภัย และมีมุมค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-study) 
4.5 มีสื่อออนไลน์ และฐานข้อมูลวิจัย งานวารสารด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 
ทันสมัยและสืบค้นได้ 
4.6 งานวิชาการมีระบบสนับสนุนการเรียนระบบห้องเรียนสมรรถนะสูงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (High 
Performance e-Classroom) ที่เป็นระบบการเรียนลงทะเบียนเข้าเรียนผ่านรหัสนักศึกษา และ
อาจารย์ผู้สอน @sru.ac.th ที่สามารถระบุผู้สอนและผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
 
S5) การบริหารจัดการงานวิชาการ 
5.1 งานวิชาการมีการมอบหมายหน้าที่ตามโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารวิชาการและ

  - ผู้ยืมเงินโครงการฯ ไม่สามารถยืมล่วงหน้าได้ก่อน 3 วันด าเนิน
โครงการ 
  - ต้องมีผู้ค้ าประกันเงินยืมอย่างน้อย 2 คน 
  - การคืนเงินยืมต้องด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนดนับจากวันเสร็จสิ้นโครงการ 1 เดือนมิฉะน้ันผู้ยืมจะถูกหัก
เงินเดือนทันที 
 
4.1 การยืมต ารา หนังสือเรียนของนักศึกษามีระยะเวลก าหนดคืน
ภายใน 1 สัปดาห์ บางคร้ังไม่สะดวกส าหรับนักศึกษากรณีที่ไม่ได้พักใน
มหาวิทยาลัยหรือบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะช่วงระบาดของโรคโควดิ 
19 ท าให้นักศึกษาหลายคนไม่ได้เข้ามาใช้บริการเต็มที่ 
4.2 นักศึกษายังขาดการสืบค้นต าราภาษาอังกฤษ การยืมหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ การอ่านจาก Textbook ใช้บริการในส่วนน้ีน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 การจัดการข้อมูลงานวิชาการยังไม่เป็นทันต่อการใช้งาน แฟ้ม
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
หลักสูตร  
5.2 กรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพัฒนาติดตามการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองทุก 1-2 เดือน 
5.3 การบริหารงบประมาณมีโครงการการจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดการจัดตั้งและ
เบิกจ่ายงบประมาณอย่างชัดเจน 
5.4 งานวิชาการมีการวางแผนจัดท าโครงการวิชาการที่สอดคล้องกับการพัฒนางานวิชาการที่
ครอบคลุมงานพัฒนาการเรียนการสอน งานหลักสูตร และงานห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่มี
วัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ สอดคล้องกับคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัย  
5.5 ห้องปฏิบัติการพยาบาลเปิดใหนั้กศึกษาเข้าใชบ้ริการได้ตั้งแต่เวลาท าการและขยายเวลาได้
จนถึง 20:00 น ทั้งน้ีมีระบบการจองห้องปฏิบัติและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการฝึกปฏบิัติ 
5.6 งานวิชาการร่วมกับงานกิจการนักศึกษาเปิดให้บริการให้นักศึกษาใช้ห้องเรียนรู้ได้ตั้งแต่ 8:30 – 
24:00 น 

รายวิชายังไม่ครบถ้วน เน่ืองจากนโยบายการใช้กระดาษน้อย ให้เก็บ
ข้อมูลในแฟลชไดร์ บางคร้ังไม่สะดวกในการดูเอกสารพร้อมกันหลาย
เอกสาร 
5.2 ขาดการติดตามตารางการเรียนการสอน การจัดระบบให้เป็นไป
ตามตาราง โดยเฉพาะการสอนที่มีปรับเลื่อน ไม่มีการท าบันทึกชี้แจง 
5.3 ขาดการจัดระบบการติดตามผลการเรียนนักศึกษาที่ติด I, E ไม่มี
ระบบการสนับสนุนและให้ข้อมูลนักศึกษาอย่างชัดเจน 
5.4 การปรับแผนการสอนอย่างกะทันหันจากสถานการณ์โควิด 19 
ส่งผลให้เกิดการสอนภาคปฏิบตัิที่ตอ่เน่ืองยาวนาน อาจารย์อาจเกิด
ความเหน่ือยและอ่อนล้า 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 
O1  
1.1 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในเครือคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎฯในประเทศไทย 
1.2 มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการผลิตพยาบาลร่วมกันในโรงพยาบาลทุก
ระดับ และได้รับความร่วมมือด้วยดี 
1.3 มีชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งในการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์และ
นอกมหาวิทยาลัย 
1.4 มีทุนการศึกษา สถานพยาบาลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนทุนในการ
เรียนแก่นักศึกษาทุกชั้นปี 
1.5 บัณฑิตทุกรุ่นมีงานท า ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน การผลิตพยาบาล
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและเป็นที่ต้องการของประชาชนสังคม และประเทศ 
1.6 สถานการณ์โรคโควิด 19 ท าให้การจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ปรับ
รูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อใหม่ๆ ใช้ระบบออนไลน์ และโปรแกรมที่
หลากหลาย  
1.7 งานวิชาการจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตร สอดคล้องกับการรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาชีพจากสภาการพยาบาล และมาตรฐาน สกอ. 
1.8 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์มีการเอื้อในการ
จัดงบประมาณ และรถ รับ – ส่ง นักศึกษาขณะฝึกภาคปฏิบตัิการพยาบาล 
 
 

T1 
1.1 การขาดแคลนอาจารย์พยาบาลอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้คา่ตอบแทน
และสวัสดิการที่สร้างขวัญและก าลังใจใหม้ากกว่า 
1.2 อาจารย์พยาบาลมีโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพที่มั่นคงและ
หลากหลาย ท าให้มีปัญหาในการบริหารหลักสูตรและก าหนดผู้สอน 
รวมทั้งการวัดและประเมินผล 
1.3 ภาระงานสอนที่ยาวนานในภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะโรงพยาบาลแหล่ง
ฝึกที่อยู่ไกลคณะพยาบาลศาสตร์ ท าให้อาจารย์อาจเกิดความเหน่ือยล้า
กับการไปการสอนในพื้นที่ที่อยู่ไกลครอบครัว 
1.4 สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้การฝึกภาคปฏบิัติมีผลกระทบ
เน่ืองจากสถาบันการศึกษาพยาบาลต้องสอนภาคปฏิบัติในช่วงเวลา
เดียวกัน เกิดความไม่เพียงพอของโรงพยาบาลแหลง่ฝึกและปญัหาในการ
บริหารจัดการด้านอัตราก าลังคนมากยิ่งขึ้น 
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งานพัฒนาการเรียนการสอน 
 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
1.1 คณะพยาบาลศาสตร์มีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน มีกรรมการบริหารงาน
วิชาการและหลักสูตร (กบว.) 
1.2 การจัดการเรียนการสอนของวิชาการมีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการรับรอง
จากสภาพยาบาลอย่างต่อเน่ือง (ปัจจุบันรับรองหลักสูตร 4 ปี) คือ ปีการศึกษา 2561 – 
2564 
1.3 งานวิชาการมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
ส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) 
2.1 อาจารย์พยาบาลมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพพยาบาลทั้งด้านการสอน การ
ปฏิบัติการพยาบาลในคลินิก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามที่
สภาการพยาบาลก าหนดชัดเจน ครบถ้วน 
2.2 อาจารย์พยาบาลมีการพัฒนาตนเองเพิ่นพูนความรู้ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
วิธีการใหม่ที่เหมาะสมกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
2.3 งานวิชาการมีโครงการที่สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ใหม่/ระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการสอน การเป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพ 
2.4 อาจารย์สามารถปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ไม่ปกติจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาจารย์ปรับใช้โปรแกรมการสอนออนไลน์ได้ทุกรายวิชา 
3.1 งานวิชาการมีงบประมาณการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเพียงพอ จาก
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และงบผลิตเพิ่ม (ผลิตพยาบาล 40%) 
3.2 มีการจัดตั้งงบประมาณการจัดการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา และสามารถปรับ
ตามความเหมาะสมตามสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้ 

1.1 ไม่มีสถานให้บริการด้านสุขภาพในหน่วยงานของคณะพยาบาล
ศาสตร์ (ระดับโรงพยาบาลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ)  ขาดแหล่งฝึก
ภาคปฏิบัติในก ากับของคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
1.2 มีการปรับโครงสร้างงานวิชาการภายใน 4 ป ีมีปรับเปลี่ยนรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ 3 คน และปรับเพิ่มต าแหน่งหัวหน้างานพัฒนาการ
เรียนการสอนใหม่ 
2.1 มีอาจารย์ที่สอนไม่ตรงสาขาร้อยละ 15% ซึ่งท าให้อาจารย์ต้องเพิ่ม
ความเชี่ยวชาญในสาขาที่สองและเสริมประสบการณ์การสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏบิัติใหเ้ชี่ยวชาญมากยิ่งขึน้ 
2.2 การใช้ระบบออนไลน์ช่วยจัดระบบการเรียนการสอนของอาจารย์แต่
ละคนมีความหลากหลายยังไม่เป็นระบบเดียวกัน นักศึกษาจึงต้องเรียนรู้
การใช้งานหลายระบบ และบางคร้ังเกิดการสับสน เช่น การใช้ Google 
classroom, LMS, HiperC, Zoom conferences, Micro Team, 
WebEx, Padlet เป็นสื่อในการสื่อสารการเรียนรู้กับผู้เรียน 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
2.3 ภาระงานสอนของอาจารย์โดยเฉพาะภาคปฏิบัติที่สอนต่างจังหวัด 
ท าให้อาจารย์บรรยากาศการท างาน เวลาในการจัดการเตรียมการสอน
ได้ไม่เต็มที่ 
2.4 ขาดแคลนอาจารย์บางสาขาวิชาพยาบาลได้แก่ การพยาบาลเด็ก
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จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
4.3 มีต าราเรียน และห้องสมุดของคณะพยาบาลทีจั่ดเก็บไว้เปน็ระเบียบ ทันสมัย และ
เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาและอาจารย์ 
4.4 มีอาคารพยาบาล มีห้องเรียนรู้ ห้องอ่านหนังสือ ห้องท ากิจกรรมกลุ่มที่กว้างขวาง มีความ
ปลอดภัย และมีมุมค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-study) 
4.5 มีสื่อออนไลน์ และฐานข้อมูลวิจัย งานวารสารด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพพยาบาลที่
เกี่ยวข้อง ทันสมัยและสืบค้นได้ 
4.6 งานวิชาการมีระบบสนับสนุนการเรียนระบบห้องเรียนสมรรถนะสูงแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(High Performance e-Classroom) ที่เป็นระบบการเรียนลงทะเบียนเข้าเรียนผ่านรหัส
นักศึกษา และอาจารย์ผู้สอน @sru.ac.th ที่สามารถระบุผู้สอนและผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
5.2 กรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพัฒนาติดตามการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองทุก 1-2 เดือน 
5.3 การบริหารงบประมาณมีโครงการการจัดการเรียนการสอน มีรายละเอียดการจัดตั้งและ
เบิกจ่ายงบประมาณอย่างชัดเจน 
5.4 งานวิชาการมีการวางแผนจัดท าโครงการวิชาการที่สอดคล้องกับการพัฒนางานวิชาการที่
ครอบคลุมงานพัฒนาการเรียนการสอน งานหลักสูตร และงานห้องปฏิบัติการพยาบาล ที่มี
วัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ สอดคล้องกับคณะพยาบาลศาสตร์ และมหาวิทยาลัย  
5.5 ห้องปฏิบัติการพยาบาลเปิดใหนั้กศึกษาเข้าใชบ้ริการได้ตั้งแต่เวลาท าการและขยายเวลา
ได้จนถึง 20:00 น ทั้งน้ีมีระบบการจองห้องปฏิบัติและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการฝึกปฏบิัติ 
5.6 งานวิชาการร่วมกับงานกิจการนักศึกษาเปิดให้บริการให้นักศึกษาใช้ห้องเรียนรู้ได้ตั้งแต่ 
8:30 – 24:00 น 

และวัยรุ่น การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การพยาบาลมารดาและ
ทารก  
2.5 ผลการประเมินผู้เรียน การสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพยังไม่
บรรลุเป้าหมาย 
4.1 การยืมต ารา หนังสือเรียนของนักศึกษามีระยะเวลก าหนดคืนภายใน 
1 สัปดาห์ บางคร้ังไม่สะดวกส าหรับนักศึกษากรณีที่ไม่ได้พักใน
มหาวิทยาลัยหรือบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะช่วงระบาดของโรคโควดิ 
19 ท าให้นักศึกษาหลายคนไม่ได้เข้ามาใช้บริการเต็มที่ 
4.2 นักศึกษายังขาดการสืบค้นต าราภาษาอังกฤษ การยืมหนังสือ
ภาษาต่างประเทศ การอ่านจาก Textbook ใช้บริการในส่วนน้ีน้อย 
5.1 การจัดการข้อมูลงานวิชาการยังไม่เป็นทันต่อการใช้งาน แฟ้ม
รายวิชายังไม่ครบถ้วน เน่ืองจากนโยบายการใช้กระดาษน้อย ให้เก็บ
ข้อมูลในแฟลชไดร์ บางคร้ังไม่สะดวกในการดูเอกสารพร้อมกันหลาย
เอกสาร 
5.2 ขาดการติดตามตารางการเรียนการสอน การจัดระบบให้เป็นไปตาม
ตาราง โดยเฉพาะการสอนที่มีปรับเลื่อน ไม่มีการท าบันทึกชี้แจง 
5.3 ขาดการจัดระบบการติดตามผลการเรียนนักศึกษาที่ติด I, E ไม่มี
ระบบการสนับสนุนและให้ข้อมูลนักศึกษาอย่างชัดเจน 
5.4 การปรับแผนการสอนอย่างกะทันหันจากสถานการณ์โควิด 19 
ส่งผลให้เกิดการสอนภาคปฏิบตัิที่ตอ่เน่ืองยาวนาน อาจารย์อาจเกิด
ความเหน่ือยและอ่อนล้า 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 

1.1 มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในเครือคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎฯในประเทศไทย 
1.2 มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการผลิตพยาบาลร่วมกันในโรงพยาบาล
ทุกระดับ และได้รับความร่วมมือด้วยดี 
1.3 มีชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งในการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์
และนอกมหาวิทยาลัย 
1.4 มีทุนการศึกษา สถานพยาบาลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนทุนใน
การเรียนแก่นักศึกษาทุกชั้นปี 
1.5 บัณฑิตทุกรุ่นมีงานท า ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน การผลิตพยาบาล
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและเป็นที่ต้องการของประชาชนสังคม และ
ประเทศ 
1.6 สถานการณ์โรคโควิด 19 ท าให้การจัดการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ปรับ
รูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อใหม่ๆ ใช้ระบบออนไลน์ และโปรแกรมที่
หลากหลาย  
1.7 งานวิชาการจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตามเป้าหมายหลักสูตร สอดคล้องกับการ
รับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพจากสภาการพยาบาล และมาตรฐาน สกอ. 
1.8 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะพยาบาลศาสตร์มีการเอื้อใน
การจัดงบประมาณ และรถ รับ – ส่ง นักศึกษาขณะฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาล 

1.1 การขาดแคลนอาจารย์พยาบาลอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้คา่ตอบแทน
และสวัสดิการที่สร้างขวัญและก าลังใจใหม้ากกว่า 
1.2 อาจารย์พยาบาลมีโอกาสในการเลือกประกอบอาชีพที่มั่นคงและ
หลากหลาย ท าให้มีปัญหาในการบริหารหลักสูตรและก าหนดผู้สอน 
รวมทั้งการวัดและประเมินผล 
1.3 ภาระงานสอนที่ยาวนานในภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะโรงพยาบาล
แหล่งฝึกที่อยู่ไกลคณะพยาบาลศาสตร์ ท าให้อาจารย์อาจเกิดความ
เหน่ือยล้ากับการไปการสอนในพื้นที่ที่อยู่ไกลครอบครัว 
1.4 สถานการณ์โควิด 19 ส่งผลให้การฝึกภาคปฏบิัติมีผลกระทบ
เน่ืองจากสถาบันการศึกษาพยาบาลต้องสอนภาคปฏิบัติในช่วงเวลา
เดียวกัน เกิดความไม่เพียงพอของโรงพยาบาลแหลง่ฝึกและปญัหาใน
การบริหารจัดการด้านอัตราก าลังคนมากยิ่งขึ้น 
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งานหลักสูตร 
จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 

1. มีองค์กรวิชาชีพคือสภาการพยาบาล และ สกอ.ดูแลการผลิตให้ไดม้าตรฐาน 
2. มีงบประมาณสนับสนุนจากงบผลิตเพิ่ม 
3.  มีเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ ทั่วประเทศ 
4. มีคณาจารย์ส่วนใหญ่ที่มาจากสายปฏิบัติการท าให้มีความเข้มแข็งในการสอนภาคปฏิบตัิ 
5. มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และครุภัณฑ์ ที่เป็นสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 

1. คณะฯ ยังมีชื่อเสียงอยู่ในระดับสถาบันใหม่ ท าให้นศ. เลือกเรียนเป็น
อันดับหลังๆ เมื่อเทียบกับสถาบันอื่น 
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสถาบันใกลเ้คียงใน
จังหวัดเดียวกัน ท าให้นักศึกษาที่สอบได้แตข่าดแคลนทุนทรัพย์ไม่มั่นใจว่า
สามารถกู้ยืม กยศ. ได้ ท าให้ไปเลือกเรียนสถาบันอื่น 
3. คณาจารย์ที่จบจากสายปฏิบัติการอาจมีประสบการณ์ด้านการถ่ายทอด
การสอนน้อย 
4. ยังไม่มีแหล่งที่เป็น รพ.ของตนเอง ท าให้ต้องเดินทางไปฝึกต่างจังหวัด
กรณีแหล่งฝึกทับซ้อน 
5. จ านวนอาจารย์ขาดแคลนท าให้อาจารย์ท างานไม่ตรงความเชี่ยวชาญและ
ไม่มีความสุขในการท างาน ขาดขวัญและก าลังใจ 
6. ขาดอาจารย์ที่มีอาวุโสที่มีความเข้มแข็งทางวชิาการที่เป็นที่รู้จักใน
ระดับชาติ 
7. ระบบการท างานเอื้อให้อาจารย์ที่มีประสบการณ์น้อยมีส่วนร่วมในการ
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาน้อย ขาดการมองงานคุณภาพจาก
ภาพกว้าง 
8. แนวทางการประเมินนักศึกษาในหลักสูตรโดยอาจารย์แต่ละสาขาและ
ภาพรวมของคณะยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท าให้คุณภาพของ
นักศึกษาที่จบออกไปยังไม่ได้มาตรฐานเท่ากับผลการเรียนที่ได้ เช่น มี
นักศึกษาได้เกียรตินิยมเป็นจ านวนมาก 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 
1. สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการ

ผลิตบัณฑิตของคณะฯ มากขึ้น 
2. บัณฑิตพยาบาลเป็นที่ต้องการของสังคม บัณฑิตที่จบจากคณะพยาบาล

ศาสตร์ มีงานท า 100% 
3. มีทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมีสถานที่ส าหรับ

นักศึกษา และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น รถ eco car โรงอาหาร หอพัก  
4. สกอ. และสภาการพยาบาลมีเกณฑ์ในการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของ

นักศึกษา 
5. มหาวิทยาลัยสร้างโอกาสนักศึกษาได้พัฒนาแลกเปลีย่นเรียนรู้กับเครือข่ายทัง้

ภายในและภายนอกประเทศ 
6. หลักสูตรสามารถปรับปรุงได้ทุก 5 ปีเปิดโอกาสให้สามารถสร้างจุดเด่นของ

หลักสูตร 
7. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เปิดโอกาสให้หลักสตูรมี

การปรับตัวเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน มีการน าเทคนิคการเรียนการสอนใหม่ๆ มาใช้ 

1. อาจารย์มีทางเลือกในการไปประกอบอาชีพอื่น จากการเปิดตัวของ
สถานพยาบาลมากขึ้น และสถาบันทางการพยาบาลอื่นๆ ที่ให้ข้อเสนอที่
ดีกว่า ท าให้มีปัญหาในการบริหารหลักสูตรในด้านการวางระบบผู้สอน 

2. ความไม่มั่นคงของอาจารย์ภายในคณะจากแรงกดดันของมหาวิทยาลัย 
จาก TOR 

3. สวัสดิการของมหาวิทยาลัยส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยยงัมีน้อย ขาด
ขวัญและก าลังใจในการท างานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ เช่น โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตร ท าให้ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตามแผน 
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งานห้องปฏิบัติการพยาบาล 
 

จุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
1.มีอาคารปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นสัดส่วนและมีจ านวนห้องปฏิบตัิการพยาบาล
หลายห้อง  แยกตามสาขาการพยาบาลเพียงพอต่อการให้บริการนักศึกษา 
2.มีกรรมการห้องปฏิบัติการพยาบาลตามโครงสร้างที่ชัดเจน 
3.กรรมการทุกคนมาจากหลากหลายสาขาการพยาบาลและทุกคนผ่านการอบรมการ
ใช้หุ่นมนุษย์จ าลองจากประเทศสิงคโปร์ 
4.มีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาลที่พร้อมในการให้บริการ 
 
 
 
 

1.ในเทอม 1 ของปีการศึกษามีนักศึกษาใช้ 
ห้องปฏิบัติการจ านวนมากในวิชาการพยาบาลพื้นฐาน 
2.ไม่มีระบบการจองอุปกรณ์หรือการจองห้องแบบออนไลน์ 
3.จ านวนหุ่นปฏิบัติการพยาบาลไม่เพียงพอและหุ่นที่มีบางตัวช ารุดไม่สามารถใช้การ
ได้ 
4.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีเพียง 1 คนแต่ปฏิบัติงานหลายหน้าที่ และยังปฏิบัตงิาน
นอกเหนือภาระงานของห้องปฏิบัติการพยาบาล 
4.อัตราความคงอยู่ของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาลมีน้อยมีการเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่บ่อยท าให้การท างานไม่ต่อเน่ือง 
5.ขาดการวางแผนล่วงหน้าในการจัดซื้อคุรุภัณฑ์  จึงท าให้คุรุภัณฑ์ในรายการที่
จ าเป็นมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้ในการสอนนักศึกษา 

 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 

1.มีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ 
2.มีการสนับสนุนจากผู้บริหารคณะพยาบาลในการพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล 
3.มีการสนับสนุนระบบการใช้บาร์โค๊ตในการยืมคืนอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการพยาบาล 

1.เมื่อมีการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ในแต่ละปีงบประมาณ ต้องรอเวลาถึง 2 ปีจึงจะได้มาซึ่ง
ครุภัณฑ์น้ันๆ ท าให้คุรุภัณฑ์มีไม่เพียงพอ 
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ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. อาจารย์ในคณะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกมากขึ้นท าให้มีการผลิตผล
งานวิจัยได้ดีขึ้น 
2. การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์มีมากขึ้น 
3. ผู้บริหารและทีมวิจัยให้ความส าคัญและตระหนักถึงปญัหาในการจัดระบบกลไก
เพื่อพัฒนางานวิจัยในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การบริหารงานของทีมวิจัย การจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ และการใช้ระบบสนับสนุนเพื่อผลักดันงานวิจัย  
4. อาจารย์ให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาโครงร่างวิจัยหรือ
บทความวิชาการมากขึ้น 
5. มีเครือข่ายการวิจัย เช่นท้องถิ่น และ แหล่งฝึกต่างๆ อย่างหลากหลาย  

1. การได้รับสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมีน้อย 
2. อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ ยังขาดประสบการณ์ในการท าวิจัย  
3. ภาระการสอนภาคปฏิบัติมีระยะเวลายาวในบางสาขาวิชาซึ่งส่งผลต่อการ

ด าเนินการวิจัย 
4. โครงการวิจัยส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่ก าหนดของแหล่งทุน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 
1. มหาวิทยาลัยยังคงให้การสนับสนุนเวทีวิจัยระดับนานาชาติ 
2. อาจารย์ที่จบปริญญาเอกมาจากหลายมหาวิทยาลัยท าให้มีเครือข่ายที่แตกต่าง
กัน 
3. มีแหล่งทุนวิจัยภายนอกที่หลากหลายและมีประเด็นทางสุขภาพมาก  
4. มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารระดับคณะที่มุ่งเน้นประเด็นการวิจัย 
5. นโยบายการผลักดัน การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ส่งผลให้อาจารย์มีการเร่ง
ด าเนินการวิจัย 

1. เกิดการระบาดของโรค Covid -19 ส่งผลต่อการด าเนินการวิจัย เช่น
กระบวนการเก็บข้อมูล 

2. มีการปรับเปลี่ยนแผน Masterplan การจัดการเรียนการสอน 
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ฝ่ายบริการวิชาการ 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. อาจารย์มีความตื่นตัวในการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ 
2. มีพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นในความรับผิดชอบที่เข้มแข็งและได้รับความร่วมมือที่ดี 
3. มีความต่อเน่ืองของการดเนินงานบริการวิชาการ 
4. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทางด้านสุขภาพ 
5. งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 

1. ความยั่งยืนของการด าเนินงานยังไม่ชัดเจนในหลายโครงการ 
2. การบูรณาการพันธกิจต่างๆกับการบริการวิชาการมีน้อย 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 
1. มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการวิชาการอย่างจริงจัง 
2. คณะต่างๆ มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ข้ามคณะในการด าเนินงาน 

 
 
 
 

1. เกิดการระบาดของโรค Covid -19 ส่งผลต่อการด าเนินงานและมีการตัด
งบประมาณ ท าให้ไม่สามารถด าเนินต่อได้ 
2. มีการปรับเปลี่ยนแผน Masterplan การจัดการเรียนการสอน ส่งผลต่อ
ช่วงระยะเวลาในการลงพื้นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน 
3.พื้นที่บริการหลายพื้นที่อยู่ห่างไกลและเดินทางล าบาก 
4.ระเบียบการเบิกจ่ายบางอย่างส่งผลให้เกิดความไม่คล่องตัวในการด าเนินงาน 
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ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีงบประมาณสนับสนุน 
2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักศึกษามี

ความรับผิดชอบและมุ่งมั่นตั้งใจในการด าเนินโครงการ 

1. โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษามีมากและมีความซ้ าซ้อนของตัวชี้วัด 
2. งบประมาณบางอย่าง ไม่สามารถเบิกส าหรับนักศึกษาได้ท าให้เป็นภาระ
ของผู้รับผิดชอบโครงการและเปน็อุปสรรคต่อการจัดโครงการ 
3.ในขณะที่นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติท าใหไ้ม่สามารถเข้าร่วมโครงการพัฒนา
นักศึกษาได้ 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 
1. การบูรณาการโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 

             นักศึกษากับการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
2. สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลในยุค new 

normal 

1. เกิดการระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อการด าเนินงานโครงการไม่เป็นไป
ตามแผน 
2. มีการปรับ master plan การเรียนการสอน กระทบต่อการด าเนิน
โครงการพัฒนานักศึกษา 
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เช่ือมโยงของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมายและกลยุทธ์ 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วิสัยทัศน์คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 4 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563-2566)  
“เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ เป็นหลักด้านสุขภาพของพ้ืนท่ี มีความเป็นสากล” 

พ ัน ธก ิจ 1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะด้านวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล  2. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือมุ่งพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน ท้องถิ่น ประเทศ และสากล    
3. บริการวิชาการลักษณะบูรณาการกับศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ท างานร่วมกับสหวิชาชีพและเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ   4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนและบัณฑิตมีอัตลักษณ์และมีคุณลักษณะตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

ประเด ็น ยุท ธศ าสต ร์ 
ค ณะพยาบาลศ าสต ร์ 

ประเด ็น ยุท ธศ าสต ร์ท ี่ 1 
การปรับโฉม (Reinventing) คณะพยาบาลศาสตร์  

จุดเน้น “สุขภาพและสังคมเป็นสุข” 

เป ้าป ระสงค  ์
เชิงยุท ธศ าสต ร์ 

ประเด ็น ยุท ธศ าสต ร์ท ี่ 2 
เพิ่มความโดดเด ่นด ้านจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 

1. พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวตกรรม สร้างองคค์วามรู้ ผลักดันให้ชุมชนเกิดสุขภาวะที่
ดีจากการขับเคล่ือนโดยชุมชนพื้นที่และมีเครือข่ายความร่วมมือในการท างานด้านสุขภาพ 
สถาบันการศึกษา และสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

3. บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และ
โดดเด ่น ได ้รับการยอมรับใน แวดวงวิชาการและวิชาชีพ 

ต ัวชี้วัด  

ก ลยุท ธ ์ 

2. ผู้เรียนและบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์ ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ  
มีค ุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน  

ให้ม ีค ุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 
 

ประเด ็น ยุท ธศ าสต ร์ท ี่ 3 
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัต ิหน้าที่อย่างมืออาชีพ 

1. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพือ่สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
2. ยกระด ับการจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อท้องถ่ิน 

3. เพ่ิมผลการประเมินการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษาพยาบาลและการรับรองหลักสูตรฯ โดยสภาการพยาบาล  
4. เพ่ิมร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านในรอบปีแรก 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสากล มีอัตลักษณ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยให้การดูแลนักศึกษาท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการใช้ชีวิต 
7. เพ่ิมจ านวนอาจารย์พยาบาลให้เป็นไปตามอัตราส่วนของจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(FTES) 
 

8. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นครูมืออาชีพตาม
มาตรฐานสากล (Professional Standard Framework: 
PSF) 
9. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมืออาชีพ 

10. พัฒนาการบริหารจัดการภายในคณะภายใต้
แนวคิดหน่วยงานสมรรถนะสูงและหลักธรรมาภิ
บาล 

ประเด ็น ยุท ธศ าสต ร์ท ี่ 4 
การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง  

วิสัยท ัศ น ์ 

4.คณะพยาบาลศาสตร์ได ้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยว่าเป็นหน่วยงานที่ม ี

สมรรถนะสูงโดยมีระบบบริหารจัดการที่ด ี 

1.1 ร้อยละของนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได ้รับทุนภายนอกส าหรับการท าวิจัยและหรือ
สร้างนวัตกรรมและหรือได ้รับรางวัลในเวทีระดับชาตหิรือนานาชาต ิ(ม 1.4) 
1.2 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ตา่ง  ๆที่เปน็ทรัพย์สินทางปัญญาต่อจ านวน
ผลงานดังกล่าวที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม (ม 1.5) 
1.3 ผลงานของนักศ ึกษา อาจารย์ ศ ิษย์เก่า ที่ได ้รับการต ีพิมพ์เผยแพร่หรือได ้รับรางวัล 
ระดับชาติ และ นานาชาติ (ม 1.7) 
1.4  ร้อยละของงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชน ท้องถ่ิน (สกอ.)  
1.5 จ านวนเครือข่ายความร่วมมอืด ้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชุมชน ท้องถ่ิน 
1.6 จ านวนโครงการที่น้อมน าแนวทางพระราชด  าริมาบรูณาการแก้ปัญหาในการพัฒนา
ท้องถ่ินให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
1.7 จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมมอืกับคณะด าเนิน
โครงการพัฒนาท้องถ่ินในพื้นที่บริการ 
1.8 จ านวนหมู่บ้าน/จ านวนโรงเรียนที่คณะด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการวางแผนการ
พัฒนาเชิงพื้นที ่
2.1 จ านวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ที่ถูกปรับปรุงให้ทนัสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ
ที่ชุมชนมีส่วนร่วม และตอบสนองต ่อการพัฒนาท้องถ่ิน และสอดคล้องกับกรพัฒนาประเทศ 
(ม 3.1) (หลักสูตรระยะส้ัน/ ประกาศนียบัตร) 
2.2 จ านวนผลงานที่เกิดจากการบริการสร้างส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ แต่ละช่วงวัย 

3.1 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต  (ม 3.5) 
3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต (สภาการพยาบาล)   
3.3 อัตราการได ้งานท า ประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภายในระยะเวลา 1 ปี (ม 3.7)  
4.1 ร้อยละของบัณฑิตที่สอบความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านในรอบปีแรก (สภาการพยาบาล) 
5.1 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ม ีการใช้บทความวิชาการ/บทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อมอบหมายให้นักศกึษาได ้ศกึษาค้นคว้าของ
รายวิชาทั้งหมดของหลักสูตร (คณะ) 
5.2 ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไมต่ ่ ากว่าระดับ B1หรือเทยีบเท่า (ม 3.8) (ใช้เกณฑ์การ
ประเมินระดับคณะ) 
5.3 นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านการทดสอบความสามารถดา้นดจิิทัลที่มหาวิทยาลัยก าหนด ( IC3หรือเทียบเท่า) 
(สกอ./ม 3.9) ใช้เกณฑ์การประเมินระดับคณะ 
5.4 ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง (Active Citizen) (ม 3.3) 
6.1 จ านวนผลงานทางวิชาการได ้รับการตพีิมพเ์ผยแพร่/วิจัย/นวัตกรรม/ของนักศึกษาปัจจุบัน /ศ ิษย์เก่า ที่น าเสนอในเวทีระดับชาตหิรือ
นานาชาติ (สภา/คณะ) 
6.2 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน (สกอ/ ม 3.6) (ใช้เกณฑ์การประเมินระดับคณะ) 
6.3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการดูแล ให้ค  าปรึกษา  
7.1 อัตราส่วน FTES เป็นไปตามมาตรฐาน (สภาการพยาบาล)  

8.1 ร้อยละของอาจารย์ที่ได ้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความสนใจของผู้เรียน 
(ม. 3.10) 
8.2 ร้อยละของอาจารย์ที่ได ้รับการพัฒนาให้มีจิตวิญญาณความเปน็
ครู เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ด ี (ม. 3.11) 
8.3 ร้อยละอาจารย์ที่ม ีต  าแหน่งทางวิชาการ (ม. 4.1)  
8.4 ร้อยละของอาจารย์ที่สอนวิชาการพยาบาลและวิชาการรักษา
โรคเบื้องต ้น ปฏิบัตกิารพยาบาลในหนว่ยบริการสุขภาพ (สภาการ
พยาบาล) 
8.5 จ านวนอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโททีศ่ ึกษาตอ่ระดบั
ปริญญาเอก (คณะ) 
8.6 ร้อยละของอาจารย์ที่ม ีค ุณวุฒิปริญญาเอก ของจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด (สภาการพยาบาล) 
9.1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได ้รับการพัฒนาความ
เช่ียวชาญและสมรรถนะตามแผน 
9.2 ร้อยละของการเข้าสู่ต  าแหน่งที่สูงข้ึนของสายสนับสนุน (ม. 4.1)  
 

10.1 ระดับความสุขในการท างาน/ความผูกพันของ
บุคลากรต่อคณะ (คณะ) 
10.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคณะ
พยาบาล 
10.3 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ตามเกณฑ์อุดมศึกษา (คณะ)   
10.4 จ านวนแนวปฏิบัต ิที่ด ีดา้นการจัดการที่ส่งเสริม
ความเป็นเลิศในการ  ท างานเพ่ือพัฒนาสู่องคก์รแห่ง
การเรียนรู้ (คณะ/สกอ) 
10.5 มีจ านวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจครบทุกงาน (สภาการพยาบาล)  

ประเด ็น ยุท ธศ าสต ร์ 
มห าวิท ยาลัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาท้องถิ่น                ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ

ผลิตและพัฒนาครู 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา            ประเด ็น ยุท ธศ าสต ร์ท ี่ 2 
เพ่ิมความโดดเด ่นด้านจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินการตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การปรับโฉม(Reinventing) คณะพยาบาลศาสตร์ จุดเน้น“สุขภาพและสังคมเป็นสุข  
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:  พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ ผลักดันให้ชุมชนเกิดสุขภาวะทีด่ีจาก
การขับเคลื่อนโดยชุมชนพื้นที่และมีเครือข่ายความร่วมมือในการท างานด้านสุขภาพ สถาบันการศึกษา และสถาบัน
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
   
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ประจ า 

พ.ศ.2564 

เจ้าภาพหลัก 

1. พัฒนางานวิจัยและนวตักรรม 
บริการสุขภาพเพื่อสร้างองค์
ความรู้ด้านสุขภาพในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
2. ยกระดับการจัดการศึกษา
สาขาพยาบาลศาสตร์เพื่อ
ท้องถิ่น  

1.1 ร้อยละของนักวิจัยและหรือผู้สร้างนวัตกรรมได้รับทุนภายนอกส าหรับการ  
     ท าวิจัยและหรือสร้างนวัตกรรมและหรือได้รับรางวัลในเวทีระดับชาติหรือ  
    นานาชาติ (ม 1.4) 

ร้อยละ 7 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 

1.2 อัตราส่วนจ านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่าง ๆ  ท่ีเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาต่อจ านวนผลงานดังกล่าวท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
(ม 1.5) 

ร้อยละ 1 รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 

1.3 ผลงานของนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพรห่รือไดร้บั
รางวัล ระดับชาติ และ นานาชาติ (ม 1.7) 

2 ชิ้น รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 

1.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์เพื่อชมุชน 
ท้องถิ่น (สกอ.)   

ร้อยละ 30 
(31%=15/47) 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 

1.5 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือด้านการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชมุชน ท้องถิ่น 1 เครือข่าย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ฯ 

1.6 จ านวนโครงการท่ีน้อมน าแนวทางพระราชด าริมาบูรณาการแก้ปัญหาใน
การพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

2 โครงการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ฯ 

1.7 จ านวนภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมมือกับ
คณะด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นท่ีบริการ 

1 เครือข่าย รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ฯ 

1.8 จ านวนหมู่บ้าน/จ านวนโรงเรียนท่ีคณะด าเนินโครงการอันเป็นผลจากการ
วางแผนการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

2 โรงเรียน/
หมู่บ้าน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ฯ 

2.1 จ านวนหลักสูตรเชิงพื้นท่ีท่ีถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ใน 
     รูปแบบสหวิทยาการท่ีชุมชนมีส่วนร่วม และตอบสนองต่อการพัฒนา  
     ท้องถิ่น และสอดคล้องกับกรพัฒนาประเทศ (ม 3.1) (หลักสูตรระยะสั้น/  
     ประกาศนียบัตร) 

2 หลักสูตร 
 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ฯ 

2.2 จ านวนผลงานท่ีเกิดจากการบริการสร้างเสริมสขุภาพแตล่ะช่วงวัย (วิจัย 
นวัตกรรม บทความวิชาการ)  

1 ผลงาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ/ 
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ฯ 
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โครงการ/กิจกรรม 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
 งบประมาณ  

 แผ่นดิน   รายได้   รวม  
1. โครงการพัฒนาขอ้เสนอวิจัย/นวัตกรรมด้านสขุภาพรว่มกับ
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น 

1.5 94,400 - 94,400 

2. โครงการพัฒนาบทความวิจยั/วชิาการ  
1.2,1.3, 

1.4 
123,660 - 123,660 

3. โครงการ การพัฒนาเครอืข่ายการวิจยัและการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (The Co-host National Research conference) 

1.1,1.3 51,600 - 51,600 

4. โครงการสร้างเครือข่ายวิจยัในระดับชาติและนานาชาติ 
(Research collaboration with National and International 
Networking) 

1.1,1.3 196,160 - 196,160 

   4.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือขา่ยวิจัยระดับนานาชาติ  79,050 - 79,050 

   4.2 กิจกรรมการพัฒนางานคุณภาพและวิจัยทางสุขภาพ  117,110 - 117,110 

5. โครงการยุค 4.0 สูงวัยอย่างมีคุณค่างามสง่าด้วยจิตใจ 2.1,2.2  - 28,890 28,890 

6. โครงการนักจัดการโรงเรียนผู้สงูอาย ุ 2.2 - 42,750 42,750 

7. โครงการจัดต้ังศูนย์สขุภาพผูสู้งอาย ุ 2.1 - 87,960 87,960 

หมายเหตุ  ตัวชี้วัด 1.6 1.7 และ 1.8 ด าเนนิโครงการจากงบประมาณที่ได้รบัจดัสรรจากงานบริการวิชาการพัฒนาทอ้งถิ่น  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: เพ่ิมความโดดเด่นด้านจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: ผู้เรียนและบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาพยาบาลศาสตร์ ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  มีอัตลักษณ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
และมาตรฐานสากล  
   
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ประจ า 

พ.ศ.2564 

เจ้าภาพหลัก 

3. เพิ่มผลการประเมินการรับรอง
คุณภาพสถาบันการศึกษา
พยาบาลและการรับรองหลักสูตร
ฯ โดยสภาการพยาบาล 
4. เพิ่มร้อยละของบัณฑิตที่สอบ
ความรู้เพ ื่อขอข้ึนทะเบียนรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผา่น
ในรอบปีแรก 
5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ
สากล มีอัตลักษณ์ตามที่

3.1 ผลการประเมินสมรรถนะของบัณฑิตโดยสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต  
     (ม 3.5) 

ร้อยละ 90 ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายประกันฯ/
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

3.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใชบั้ณฑิตต่อคุณลักษณะของบัณฑิต  
     (สภาการพยาบาล)  

ระดับดีมาก  ผู้ช่วยคณบดี 
ฝ่ายประกันฯ/
รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
 3.3 อัตราการได้งานท า ประกอบอาชีพอิสระ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภายในระยะเวลา 1 ปี (ม 3.7) 
ร้อยละ 90 รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
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มหาวิทยาลัยก าหนด และยึดม่ัน
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
6. พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน โดยให้
การดูแลนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
วิชาชีพ และทักษะการใช้ชีวิต 
7. เพิ่มจ านวนอาจารย์พยาบาล
ให้เป็นไปตามอัตราส่วนของ
จ านวนอาจารย์ประจ าต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
(FTES) 
 

4.1 ร้อยละของบัณฑิตท่ีสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพผ่านในรอบปีแรก(สภาการพยาบาล) 

ร้อยละ 95 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

5.1 ร้อยละของจ านวนรายวิชาท่ีมีการใชบ้ทความวิชาการ/บทความวิจัยฉบับ
ภาษาอังกฤษเพื่อมอบหมายให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าของรายวิชาท้ังหมด
ของหลักสูตร (คณะ)  

ร้อยละ 70 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

5.2 ผลการวัดสมมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ของนักศึกษาไม่ต่ า
กว่าระดับ B1หรือเทียบเท่า (ม 3.8) (ใช้เกณฑ์การประเมินระดับคณะ สอบ
ผ่านร้อยละ 50)  

5 ข้อ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

5.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่านการทดสอบความสามารถ
ด้านดิจิทัลท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด (IC3หรือเทียบเท่า) (สกอ./ม 3.9) 

     (ใช้เกณฑ์การประเมินระดับคณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายท่ีเข้าสอบ)  

5 ข้อ รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา/
รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
5.4 ร้อยละของกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองท่ีเข็มแข็ง 

(Active Citizen) (ม 3.3) 
ร้อยละ  80 รองคณบดีฝ่าย

พัฒนานักศึกษา 

6.1 จ านวนผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่/วิจยั/นวัตกรรม/ของ
นักศึกษาปัจจุบัน /ศิษย์เก่า ท่ีน าเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ (สภา/
คณะ)   

4 ผลงาน รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา/
รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 
6.2 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน (สกอ/ ม 3.6)  
     (ใช้เกณฑ์การประเมินระดับคณะ)  

5 ข้อ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

6.3 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการดูแล ให้ค าปรึกษา  ร้อยละ 80
มากกว่า 3.51 

รองคณบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษา 

7.1 อัตราส่วน FTES เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ (สภาการพยาบาล) ไม่เกิน 1 : 6 รองคณบดีฝ่าย
แผนฯ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
 งบประมาณ  

 แผ่นดิน   รายได้   รวม  

1. โครงการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
3.1, 

5.1,5.2,6.2 4,104,150 399,000 4,503,150 

2. โครงการพัฒนาสมรรถนะชั้นปีนักศึกษาพยาบาล 3.1,3.3,4.1 20,680 - 20,680 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการเขา้สู่วิชาชีพ 3.1, 3.3,5.4 110,400 - 110,400 

4. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ช่วยพัฒนาทักษะและการเรยีนรู้ทางการพยาบาล  3.1,6.2 2,514,600 - 2,514,600 

5. โครงการการรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาล  3.1,3.2 53,500 - 53,500 

6. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  3.1,3.2 - 105,000 105,000 

   6.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร 
AUN-QA 

3.1,3.2 - 24,800 24,800 

   6.2 กิจกรรมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 3.1,3.2 - 80,200 80,200 

7. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร ์ 3.2 2,634,783 - 2,634,783 

8. โครงการค่าวัสดุ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์  3.2,6.2 2,359,875 - 2,359,875 

9. โครงการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.4 - 72,330 72,330 

10. โครงการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2566 3.1,3.2,4.1 24,700 - 24,700 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
 งบประมาณ  

 แผ่นดิน   รายได้   รวม  

   10.1 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรท่ีเน้นผลลัพธ์เป็นส าคัญ 3.2,4.1 16,100 - 16,100 

   10.2 กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจาก Stakeholder และยกร่างหลักสูตร 3.1,3.2 8,600 - 8,600 

11. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางการ
พยาบาล โดยใช้ Simulation –Base Learning 

3.1 71,000 - 71,000 

12. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล 5.2 256,240 - 256,240 

13. โครงการพัฒนาทักษะ ICT ส าหรับนักศึกษา 5.3 100,450 - 100,450 

14. โครงการประชุมวิชาการประจ าปีครั้งท่ี 6 6.1 - 61,200 61,200 

15. โครงการเก่ง ดี มีสุข 5.4 58,920 - 58,920 

16. โครงการสรางเครือข่ายความรวมมือและแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับชาติ   
      และ/นานาชาติ 5.4,6.1, - 41,180 41,180 

17. โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะวิชาชีพ/อัตลักษณ์ 5.4, 6.2 203,092 - 203,092 

    17.1 กิจกรรมรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนไนติงเกล  52,600 - 52,600 

    17.2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  94,242 - 94,242 

    17.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชพีการพยาบาล  56,250 - 56,250 

18. โครงการติดตามการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร  7.1 3,200 - 3,200 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และโดดเด่น  
                                  ได้รับการยอมรับใน แวดวงวิชาการและวิชาชีพ  
   
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ประจ า 

พ.ศ.2564 

เจ้าภาพหลัก 

8. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ให้เป็นครูมืออาชีพตาม
มาตรฐานสากล (Professional 
Standard Framework: PSF) 
9. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สายสนับสนุนให้ปฏิบติัหนา้ที่
อย่างมืออาชีพ 

8.1 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการพฒันาศักยภาพและ 
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับเทคโนโลยีและความ 
สนใจของผู้เรียน (ม. 3.10) 

ร้อยละ 50 รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 

8.2 ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับการพฒันาให้มีจิตวิญญาณ 
ความเป็นครู เสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีดี (ม. 3.11) 

ร้อยละ 50 รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 

8.3 ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ (ม. 4.1) ร้อยละ 60 รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 

8.4 ร้อยละของอาจารย์ท่ีสอนวิชาการพยาบาลและวิชาการรกัษาโรคเบ้ืองต้น 
ปฏิบัติการพยาบาลในหน่วยบริการสุขภาพ (สภาการพยาบาล) 

ร้อยละ 100 รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 

8.5 จ านวนอาจารย์ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก (คณะ)  

ไม่น้อยกว่า 1 
คน/ปี 

รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 
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8.6 ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ของจ านวนอาจารย์ประจ า   
     ท้ังหมด (สภาการพยาบาล) 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 

รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 

9.1 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะตามแผน 

ร้อยละ 100 รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 

9.2 ร้อยละของการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของสายสนับสนุน (ม. 4.1) ร้อยละ 10 รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
 งบประมาณ  

 แผ่นดิน   รายได้   รวม  
1. โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับบคุลากร 
 

8.1 
 

89,450 - 89,450 

2. โครงการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและสมรรถนะของ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนบัสนนุ 

8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.6,9.1 1,140,686 - 1,140,686 

   ระยะที่ 1 กิจกรรมพัฒนาทกัษะทางคลินกิของอาจารย์ 
(Faculty Practice) 8.4    

   ระยะที่ 2 อบรมเฉพาะทาง (หลักสูตรระยะสั้น) 8.1    
   ระยะที่ 3 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบคุลากรสาย
วิชาการและสายสนบัสนุน (ด้านวิชาการและด้าน
วิชาชีพ) 

8.1,8.2    

   ระยะที่ 4 กิจกรรมพัฒนาผูบ้รหิารระดับต้น กรรมการ
หลักสูตร และหัวหนา้งานหรอืบคุลากรตามสาย
ปฏิบัติงาน 

8.1    

   ระยะที่ 5 กิจกรรมพัฒนาบคุลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนนุวชิาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหนง่ที่สงูขึ้น 

8.3,9.2    

   ระยะที่ 6  กิจกรรมอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาศาสตร์และศิลปก์ารสอนทางการพยาบาล 

8.1    

3. โครงการติดตามการด าเนนิงานพัฒนาบุคลากร 8.5, 8.6 3,200  3,200 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยว่าเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงโดยมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
   
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย
ประจ า 

พ.ศ.2564 

เจ้าภาพหลัก 

10. พัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในคณะภายใต้แนวคิด
หน่วยงานสมรรถนะสูงและหลัก

10.1 ระดับความสุขในการท างาน/ความผูกพันของบุคลากรต่อคณะ (คณะ) ค่าคะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 
4.01 ขึ้นไป  

รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 
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ธรรมาภิบาล 10.2 ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคณะพยาบาล  ร้อยละ 80 รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 

10.3 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์อุดมศึกษา 
(คณะ)   

5 ข้อ รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 

10.4 จ านวนแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดการท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศในการ  
       ท างานเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (คณะ/สกอ) 

อย่างน้อย 1 
เรื่อง 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 

10.5 มีจ านวนฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจครบทุกงาน (สภา
การพยาบาล) 

5 ฐาน รองคณบดีฝ่ายแผนฯ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
 งบประมาณ  

 แผ่นดิน   รายได้   รวม  

1. โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร ์ 10.1,10.5 - 3,064,918 3,064,918 
2. โครงการประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธ์าน ี

10.2 341,120 - 341,120 

   2.1 กิจกรรมสร้างสือ่ประชาสมัพันธค์ณะพยาบาลศาสตร ์  269,000 - 269,000 

   2.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์เข้าถงึผู้ปกครอง  72,120 - 72,120 

3. โครงการคลินิกสุขภาพ 10.2 - 1,000,000 1,000,000 

   3.1 กิจกรรมคลินิกสุขภาพ 10.2 - 986,000 986,000 

   3.2 กิจกรรม มรส.ร่วมใจบริจาคโลหติ 10.2 - 14,000 14,000 
4. โครงการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีและการบรหิารความเสีย่ง
และควบคุมภายใน 

10.3 192,300 - 192,300 

   4.1 กิจกรรมการจดัท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัตริาชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 189,500 - 189,500 

   4.2 กิจกรรมการจดัท าระบบบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน  2,800 - 2,800 
5. โครงการการสนับสนนุงบประมาณเพ่ือการบริหารภาวะฉุกเฉิน
ระดับหน่วยงาน 

10.3 - 433,692 433,692 

6. โครงการพัฒนาขอ้เสนอวิจัย/นวัตกรรมด้านสขุภาพรว่มกับ
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น 10.4 - - - 

7. โครงการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร ์ 10.5 - 3,064,918 3,064,918 
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ส่วนที่ 3 การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติและการ
ติดตามประเมินผล 

 

3.1 การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติ  

เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติ มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้อง
สร้างระบบและกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการที่ เหมาะสมกับบริบทของ คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานีและแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการประเมินผล ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ ดังน้ี 
 
1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความจ าเป็นและพร้อมร่วมในการผลักดันสู่การปฏิบัติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับแผนระดับหน่วยงานต่าง ๆ   

 
 

 
 

ระดับ กลไกด าเนินงาน 
แผน/นโยบาย/ทิศทางการ

พัฒนา 
การจัดท างบประมาณ 

มหาวิทยาลัย 
(อธิการบดี) 

กลั่นกรอง จัดท านโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

รองอธิการบดี 
จัดท าแผนเฉพาะด้าน   

ก ากับติดตามการด าเนินงาน 
แผนเฉพาะด้าน 

คณะ/ส านัก/สถาบัน 
บูรณการจัดท าแผนกลยุทธ์   

แผนปฏิบัติการ 

แผนกลยุทธ์หน่วยงาน 
แผนปฏิบัติการ / แผนงาน / 

 โครงการ / กิจกรรม 

โครงการ 

กลยุทธ์/วิธีการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์/วิธีการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

โครงการ/กิจกรรม 

กลยุทธ์/วิธีการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน ระด ับหลักสูตร 

งบประมาณล่วงหน้า  
ระยะปานกลาง 3 ปี 

 
      ทบทวน/ปรับแผน   
      งบประมาณล่วงหน้า  
       ระยะปานกลาง 3 ปี 
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3.2 การติดตามประเมินผล  

 การติดตามประเมินผลและปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ 
พร้อมทั้งสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ในการก ากับการด าเนินงานตามเป้าหมายหลั กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถสรุปแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยด าเนินการตามหลักการและแผนการ
ติดตามภายหลังจากการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการฯสู่การปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วน้ัน ดังน้ี  
 1. หลักการประเมินผลสัมฤทธ์ิ โดยวิเคราะห์การบรรลุถึงเป้าหมาย ออกแบบกลยุทธ์เพื่อการจัดการ
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
 2. หลักการคิดเชิงเหตุผล เชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลผลิตไปสู่ผลลัพธ์และผลกระทบ
ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้ และ 
 3. หลักความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์ 
พร้อมทั้งก าหนดให้มีการจัดท ารายงาน เสนอผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารคณะ และ
คณะกรรมการประจ าคณะ อย่างน้อยทุก 3 เดือน (ตามไตรมาส) เพื่อน าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ มติ
ประชุมมาใช้ในการด าเนินการปรับปรุง พัฒนา กิจกรรมการด าเนินการแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มุ่งเป้า บรรลุค่าเป้าหมายตามแผนที่วางไว้  
 4. การติดตามความก้าวหน้า การติดตามความก้าวหน้าเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการกระตุ้นให้ 
เกิดการบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการ โดยประเด็นที่น ามาพิจารณาประกอบด้วย 
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ และปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินงานโดยการติดตามความก้าวหน้าสามารถด าเนินการตั้งแต่ขั้นการเตรียมความพร้ อมของโครงการ
จนกระทั่งด าเนินโครงการแล้วเสร็จ  ส่วนรอบระยะเวลาในการติดตามความก้าวหน้าน้ันแผนปฏิบัติราชการฯ 
ฉบับน้ีได้ก าหนดให้มีการติดตามความก้าวหน้า 4 คร้ัง สอดคล้องตามแนวปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย สรุป
ตามตารางการติดตามความก้าวหน้าตามไตรมาส ดังน้ี 
 
ตารางการติดตามความก้าวหน้าตามไตรมาส 
คร้ังที่ 1 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม    –   31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
คร้ังที่ 2 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม   –   31 มีนาคม  พ.ศ. 2564 
คร้ังที่ 3 ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน   –   30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
คร้ังที่ 4 ไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม –   30 กันยายน พ.ศ. 2564 

 จะเห็นได้ว่า การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น้ันคณะพยาบาล
ศาสตร์ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการน าไปสู่การจัดท า
แผนงานและโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักการกระจายอ านาจด้วยการสนับสนุนให้ใช้กลไกการ
บริหารงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และรับผิดชอบ
ติดตามการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่รับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการฝ่าย งานแผนและ
ความเสี่ยง ด าเนินการตามบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบหลักในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอเพื่อ
รายงานทีมผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ าคณะ ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ตามลักษณะการบริหารงานองค์กร 


